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INTRODUCERE

Teofilact Simocata era or1gmar din Egipt, făcea parte dintr-o
familie distinsă şi se înrudea de aproape cu guvernatorul acestei
importante provincii bizantine. El a primit o educaţie îngrijită,
bazată în primul rînd pe lectura clasicilor şi a textelor de bază ale religiei
creştine şi a desăvîrşit-o prin experienţa dobîndită în tribunale. La Constantinopole a ajuns consilier juridic (axoÂ.a.<rnK6<;) şi a ocupat dregătoriile înalte
de secretar imperial (6.vnypa<p&tH;) şi guvernator al capitalei (il~apx,ot;).
Intre scrierile sale de mai puţină importanţă figurează o scurtă corespondenţă,
relativ săracă in informaţii, şi un mic tratat intitulat „Diferite probleme
controversate de istorie naturală şi soluţiile lor" (Il&pi. omcp6pcov <pUO"tKli'.>V
6.rtopriµa:rcov Kai tmÂ.um:cov afrrwv). Intre anii 630-640 a redactat opera sa
principală de istorie, in care a înfăţişat cu talent domnia împăratului Mauricius (582-602), dorind să continue activitatea predecesorului său Menander Protector, care la rîndul său ducea mai departe opua lui Procopius
din Caesarea, în spiritul unei tradiţii înrădăcinate de mai multă vreme în
Bizanţ de a scrie şi a avea la îndemînă o istorie universală neîntreruptă,
unde Imperiul bizantin deţinea totdeauna rolul cel mai de seamă, uneori
unic. In acest scop istoricul nostru a căutat să se informeze cit mai temeinic,
consultind diferite acte oficiale din arhivele statului sau apelînd la supravieţuitorii evenimentelor descrise, iar pentru războaiele cu perşii a citit cu atenţie
opera lui Ioannes Epiphaneus, care n-a ajuns pînă în zilele noastre. Atenţia
lui s-a îndreptat în special spre luptele de apărare de pe frontul de la Dunăre
im potriva avarilor şi slavilor, spre înfruntările de pe fluviile Tigris şi Eufrat
cu Imperiul parsan şi spre evenimentele mai importante petrecute în capitală.
Autorul avea o viziune largă şi concepea istoria Imperiului bizantin ca o
istorie universală, deşi nu spunea în mod explicit acest lucru şi nu folosea
in titlu cuvintele „istorie universală" (oîKouµ&VlKT) Î<r'topia). In consecinţă el ne-a dat ştiri preţioase despre sud-e'stul Europei şi cîteva ţinuturi
din ţara noastră, parcurse în mai multe rînduri de ar.matele bizantine, despre
populaţiile migratoare şi despre unele regiuni puţin cunoscute pe atunci
din India si China. Cu toate că era îndeosebi un om al cărtilor si se hrănea
mai ales din cultura antică, el cunoştea bine realităţile di~ timpul său, pe
care le privea bineînţeles prin prisma mentalităţii contemporane a categoriei sociale din care făcea parte.
In ansamblu, autorul ne înfăţişează cu pricepere evidentă etapele
unei drame cutremurătoare în care acţionează şi luptă pentru supravieţuire
o împărăţie foarte întinsă şi o familie imperială numeroasă. Aceasta din
urmă debutează în chip fericit, are planuri ambiţioase şi stăpîneşte un timp
cu fermitate, însă comite prea multe erori şi se prăbuşeşte în mod tragic,
fiind eliminată fără cruţare în urma unei răscoale militare conduse de tri-
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bunul Focas, provenit din rinclurile populaţiei romanizate de la Dunărea
de Jos. Poate nu atît cruzimea acestuia, obişnuită şi neîndurătoare în împrejurări similare, cit mai ales originea prea umilă şi faptul că era latinofon au
iritat peste măsură unele cercuri intelectµale de cultură elenică şi au dat
o coloratură atît de sumbră majorităţii ştirilor ajunse pînă la noi despre
domnia lui Focas (602-608), înlăturat de Heraclius (610-641), reprezentantul norocos şi hotărit al nobilimii de origine grecească. Autorul nostru
scrie sub dictatura lui Heraclius şi nu poate spune nimic bun despre predecesorul nefericit al acestuia, însă ca seriitor el mai are şi neajunsul că e „prea
căutat şi stilizat", folosind un stil încărcat peste măsură cu artificii retorice,
cu expresii luate din cărţi şi cu întorsături nefireşti care mai curînd stînjenesc lectura în loc s-o facă mai agreabilă şi deci s-o uşureze. In felul acesta
Teofilact devine un autor extrem de dificil şi uneori chiar obscur, cu toate
că prezintă un conţinut totdeauna interesant şi variat: de aceea în traducerea
noastră i-am respectat cu cea mai mare grijă ideile, insă am fost nevoiţi
dteodată să despărţim în mai multe segmente frazele prea lungi, să transformăm unele paranteze lungi şi greoaie în propoziţii principale şi, în genere,
să netezim drumul fără a-i ştirbi intru nimic particularităţile specifice, de
multe ori fermecătoare, parte integrantă a patrimonului său de scriitor
remarcabil şi reprezentativ al literaturii bizantine.
De aproape un secol stăruie in istoriografia română şi străină
controversa privind interpretarea cuvin telor tor na, tor na,
fratre, prezente mai întîi in Istoria lui Teofilact, scrisă îa
jurul anului 630, şi apoi în cronica lui Teofan Mărturisitorul dintre anii
810-814. Dorind să aflu adevărul, după ce a:n citit cu interes tot ce s-a
scris în această privinţă, am socotit că drumul cel mai bun de străbătut ar
fi să citesc toate manus~risele şi eventual să pregătesc o nouă ediţie. In
acest scop, intre 1970 şi 1974, am r>:rnminat în întregime tradiţia manuscrisă
şi am realizat acea;;tii t:·a,:lucere românească, insolită de introdm:ere si indici.
Dar să vedem mai întii c~ ne spun autorii biza~tini amintiţi mai s~s.
In anul 586 armata bizantină condusă de ComO)ntiolus cobora dia
munţii Haemus (St'ara Pianina) şi s~ in:lnpta spre cîmpia Traciei pentru
a înfrunta pe avari. La un moment dat sar~ina de pe animalul de povară al
unui militar a căzut la pămint; i11.r alt militar aflat mai in urmă i-a strigat
in limba ţării (&mx,copiQ> tij yA.'.ilttlJ) şi 1-a in::lemnat să se întoarcă (se înţe
lege, pentru a o ridica): t6pva; t6pva (to~wt, torna „întoarce-he, întoarce-te").
Povestită mai intîi de Teofila~t Sim1cata (2, 15, 9), această întîmplare a
fost preluată mai tirziu de Theophanes C·mfessor (752-818) şi redată cu
<:'uvint") puţin schimbate, în felul următor: „Un animal de povară a aruncat
sarcina din spinare, iar cineva a strigat la stăpinul catirului să se înt,oarcă
şi să pună sarcina la locul ei, şi i-a spus în limba părintească: topva, t6pva,
q>pcitpe (tornri, torn'l, fratre). Stăpinul animalului n-a auzit strigătul, dar
l-au auzit alţi oşteni. Ei au crezut că sînt atacaţi de duşmani şi au început
să fugă, strigînd. în gura mare: t6pva, t6pva (torna, torna, p. 258, 16 eiiţia
Da Boor)".
C0nsiderate de unii drept cea mai veche atestare a limbii române,
cuvintele torna, torni, fratre au dat naştere unei literaturi întinse. Prin
„limba ţării" (&mx.ooptoi; yÂrotta) ei înţ3legeau „limba locului", adică limba
vorbită in regiunea unde se afla în momentul acela arm1ta bizantină, adică
Torna, forna,
fratre
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1n Tracia, cu alte cuvinte, sau limba latină sau limba română de acolo. In
realitate însă, după cum am arătat într-un studiu amănunţit publicat în
1976 la Tesalonic, Teofilact Simocata înţelegea prin €mx,c0p10~ yÂ.rotta sau
qicovft „limba ţării", „limba imperiului", adică limba latină de pretutindeni,
limba statului roman, după cum rezultă din alte exemple oferite de acelaşi
scriitor în I st oria sa: ToU'tOV oe 'lcocl.vvT\V smx.copiq:> 'Pcoµaiot q>covij Ct7tOKaÂ.OUCHV
Kua.iO'topa (1, 1, 3). „Pe acest Ioan romanii il numesc în limba
ţării quaestor" ;T ftv 't& Il&pCHKÎ\V Q7tOO'K&UÎ\V sx.e1pc0c:mt0, i1v O'UVT\9&~ 'Pcoµa.io1~
tij lmx;copiq:> qicovij touÂ.oov &atox:aÂ.eiv (2, 4, 1). „Au pus mina pe·
bagajele de luptă ale perşilor, numite de obicei de romani în limba ţării
tuldus; I:a~o.uMvn: oe KavaÂ.1ov 6 't01t0~ cbv6µC'.O"tat smx.copiq:> 7tpOO'T\'YOPÎQ. nvi
(2, 11, 4). „Locul se numeşte în limba ţării Sabulcnte CanaLion". Cuvîntul
f'ratre, adăugat de Theophanes, provenea probabil din cercuri ecleziastice
sau circula şi în rîndurile oştenilor cu sensul „camarade, tovarăşe". Despre
t6pva se ştie bine că era un termen de comandă împrumutat din limba latină
şi devenit uzual în greaca din secolul al VII-iea, după cum rezultă din tratatul de strategie al lui Mauricius (pentru alte argumente şi detalii nzi studiul meu Torna, torna, fratre din revista Byzantina 8, 1976, p. 23-35,
Universitatea din Tesalonic).
Lectura manuscriselor întreprinsă in anii 1970-1974 m-a
convins că ediţia publicată de Carolus De Boor în editura
Teubner din Leipzig în anul 1887 şi republicată cu adăugirile lui Peter Wirtn
la Stuttgart în anul 1972 este excelentă. Deosebirile şi îmbunătăţirile obţi
nute de mine sînt minime, totuşi reprezintă un pas inainte faţă de trecut.
Publicarea· unei ediţii bilingve la noi ar fi fost fără îndoială binevenită
şi utilă, avînd în vedere însemnătatea textului pentru istoria României.
S-a decis să fie publicată numai traducer(a, ceea cc de asemenea mă bucură.
Am socotit insă oportun să notez î.n această introducere deosehirile şi îmbunătăţirile realizate in textul stabilit de mine spre a avea în felul acesta o
mai bună bază de plecare pentru specialiştii noştri în cercetările viitoare.
Iată ce am notat eu în ce priveşte manuscrisele şi variantele.
Cele mai multe manuscrise sînt c6pii tardive şi deci nu contribuie
mult la stabilirea textului; ele au fost descrise şi clasifica tP de Carolus De
Boor, care însă n-a cunoscut manuscrisul Atheniensis 1200, folosit pentru
prima oară de mine.
V= Vaticanu.s Graecus 977 din secolul al XI-ka· sau al XII-lea, cel
mai vechi şi mai bun dintre toate, conţine pe foile 1-184 istoria lui Teofilact
urmată de opera intitulată Breriarium a patriarhului Necephorus, ambele
scrise de diferite mîini, însă în aceeaşi epocă. La foaia 94r citim o însemnare
din anul 1418 care arată că manuscrisul a fost dăruit în ac.el an episcopului
şi sachelariului (cra.KEÂ.Â.ap10~) Georgios de către episcopul Arsenios de Samos
şi !caria. El a aparţinut un timp familiei Borghese din I talia, a trecut sub
domnia lui Napoleon Bonaparte în Biblioteca imperială din Paris, apoi a
ajuns in Biblioteca Vaticană. Acest manuscri8 este incomecvent în redarea
titlului: in sumarul capitolelor dă titlul OlKouµ&v1K'fi~ {O'topiac; ~1~Â.tov
u.', W, dar in rest, în afară de cartea a VII-a, are notat Ia margine numai
cuvîntul 'IO'topta~, urmat de numeralul ordinal. Inainte de capitolul al
12-lea din cartea a VIII-a, intilnim titlul 'Imopia~ 0' (adică a IX-a carte),
ceea ce pare de mirare, deoarece cartea a VIII-a este relativ scurtă. Această
Manuscrisele
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inconsecventă

face să ne îndoim de autenticitatea diferitelor titluri si să le
considerăm 'un adaos ulterior. Manuscrisul de la Vatican păstrează'. unele
grafii sau forme arhaice, înlocuite de toate celelalte manuscrise: -ro ao6KTj'tOV -rov 6.06KTj'tOV 5, 1, 15; Koµ&Vn6Â.ov - KoµsnioÂ.ov 1, 6, 2; 1, 8, 11 ;
to w:cin&pov - -rov vsoon:pov, passim; muKti.ov - '1tuuiov 2, 3, 13;
5, 6, 11. Acest conservatorism apare în special in domeniul flexiunii verbale:
OtoÂ.tcr0aVetV - otoA.tcr0aiV&tV 1, 1. 11 ; ÎJpîTjµEVTjV - ÎJpîTjO'µSVTjV 1, 11, 6;
ci>x,upwc;aw - roxupsuc;aw 1, 15, 6. Constatăm deosebiri şi în alegerea unor
variante: KataA.f.A.i>K&t - Kat&A.EA.oin&t 1, 2, 3; oiK-r<:tpfjcmt - oiKetp&oat
1, 11, 1. Copiştii manuscriselor mai recente înlocuiesc variantele devenite
insolite prin altele mai obişnuite, dar tendinţa dP. nivelare şi modernizare
scade valoarea lor documentară.
a = Atheniensis 1200 conţine 93 foi. Textul lui Teofilact începe la
f. 2r cu prologul, apoi urmează sumarul capitolelor. Manuscrisul are cîteva
scurte omisiuni şi nu reproduce mer?u titlurile înainte de fiecare capitol.
La f. 93v găsim o însemnare care ne spune că manuscrisul a fost copiat de
Arsenios în anul 1418. Deosebirile faţă de V sînt puţine, explicabile prin
tendinţa de a „moderniza" sau ivite din
nevoia de a „îndrepta":
ă.va:ntO''tOV - ă7ttO''tOV 2, 14, 3 ; uy&vac; - „ Ac;rovac; 4, 8, 5 ; E:A.A.enjltc; - EKA.et'J1tc;
5, 16, 5; &îcrij&crav - &nip;;c;av 5, 9, 6; si'.J0Tjviac;-&u-r&Kviac; 6, 7,6; U7toA.imac;0a t KataA.uc;ac;0ai 6, 6, 14; ă.vamnp-rcilcrTJc; - '1tapa.crKtptcilcrTjg l, 12, 8; nap&ix,&-rorra. p&crx,&to l, 8, 11; 7tpocri)K&t - 7tpocr-ra-r-r&t 2, 4, 3; I:KA.aPTjv&v - I:KA.auîjv&v
1, 7, 1; crnµit;;oucn - crnPit;;ouc;t Praef. 11; &7tf\v - U7tf\v Praef. 8. Asemenea
înnoiri arată că nu avem a face cu o copie mecanică, căci în cîteva
locuri ele contribuie la îmbunătăţirea textului: âKµil - ci.Koi] 5, 12, 1; µa0stv0av&iv Dial. 1; µ&crcil-rawv - µsc;ai'tawv 1, 9, 7. :l\lanuscrisul omite sfirşitul din epistola către evrei între cuvintele Kui. µ&-rax.ouc; ... syyug 1, 11,

18-19; Kai yivetat ... -ru Ktvi)µarn 3, 6, 3; Kai A.eiac; ... 7t&ptcpavouc; 3, 6, 16;
Kata -ro 7tpocrmx,0&v 8, 2, 3. Aceste omisiuni intenţionate simplificau fără
a schimba mult în text. Titlurile cărţilor sînt trecute pe margine în limba
latină, de exemplu: Liber IV, Lib. Y, Lib. VI etc.

l = Laurentianus Plut. LXIX. 38 din secolul al XV-lea este copia
unui manuscris mai vechi, dar altul decît V. El se deosebeşte de acesta în
numeroase locuri şi prezintă un:>lP. lecţiuni mai bune, de exemplu: aKµit ci.KOÎl 5, 12, 1; a0p6ov - a0p6coc; 1, 13, 5 ; pt..u~&t - ~pul;; st 1, 11, 1.3; 6ÎO'Otsicrro Dial. 13; 7tA.Tjcrt6x,ropot - 7tA.Tjo:iox6pot
1, 8, 5 ; 7tOOoKaKlJ 7tOOOKKaKfj l, 6, 2; n:psc;punoa-7tpscrpucmoa 1, 11, 12. In genere, acest
manuscris înlătură arhaismele şi caut[1 să aducă textul la nivelul epocii :;ale:
OaKtuA.t<ţl - otKîUQ.l 6, 10, 4; Oiavu0&ic; - otavucr0&i~ 1, 1, 23; el;;iJt&t - t~ljnt 1, 6,
4; 2, 13, 1'5 ; 2, 16, 3; sic; -te; 2, 10, 4; 3, 8,5 ; EpKoc; -8pµa 2, 7, 9; 0apcroc; -0pacroc;
2, 14, 11; 0pi>A.A.ou-0pi>A.ou 2, 15, 9.
m = Marcianu,s 397 din secolul al XV-lea are 226 foi şi se înrudeşte
de aproape cu l, deoarece porneşte din aceeaşi sursă. Întocmai ca şi în
manuscrisul precedent, opera lui Teofilact poartă aici titlul OlKouµ&VtKÎl
icrwpia. şi prezintă aceleaşi mici omisiuni, de pildă: ăvop&c; •proµatot 1, 1, 5;
sv wtc; 0:.ypoti; 1, 4, 1; 6 µf:v oliv c:Ox,&w &.mwv 2, 8, 1; µucro-rupavvql, tm&tK&'L,
Ol1CU'L07tpa.y&t 4, 11, 1.
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b = Monacensis Graecus 48 din secolul al XVI-lea cuprinde p~ foile
197v _334v istoria lui Teofilact, care începe cu pruemiul şi se îiwheie cu urmă
toarea insemnare de altă mină: 0&o<puÂ.6.Ktou tou I:tµ.oKatou oi.twuµevtKî\<;
fcrtopim; pt~Mou 6yo6ou ti:Â.og.
Manuscrisele lmb formează un grup strîns şi au la bază un manu.J'3ris
comun mai vechi sau au fost copiate unul din altul. Iată cît'eva deos~biri faţă de
grupul Va: ayyeÂ.Â.OV'tffiV-ava.yye/../..6vtrov 2, 2, 1; U1tOO"'tUO"&ffic;-lt7tOO"ta.O"iag 3, 8, 6;
ă7tt0Vt&g - ăttovi:eg 1, 7, 1 ; apstfig - foptfi<; l, 12, 13; acrtpeia.v - eucrtpcux.v
l, 5, 12; pa.ppapot- "Apapot 2, 17, 12; otat6VQl- ota.t6pCfl 1, 1, 3; E1ta.0ev - 1llf:7tov0ev 4, 13, 17; ee.)ppiJtrov - 0sopputrov 1, 11 , 7; i&po0trov - icroGtrov 2, 3, 5 ;
KÂ.iµacrt-'l<l.it&crt 3, 15, 10; Kotcdcrtopa.-Kuaicrwpa. 1, 1, 3; µeµvîJ~Lf.vrov
µeµueµtvrov 4, 13, 6; ~L&î&tÂ.TJ<pOt&c; - µ&t&tÂ.TJX.6t&<; 2, 18, 5; 7tap:::veyyUa. - nap&vsyuu 2, 2, 5 ; 2, 12, 11; unowmxcrac; - unotoniJcrag l, 8, 4; 3, l, 5. Grupul
de manuscrise lmb adaugă de obicei titluri suplementar2 care lipsesc in Va:
OTJµTJyopia. Koµ&vn6J.ou 7tp6g 'tOV x.ayavov 1, 5, 1; OTJ~LTJ'YOpia nvoc; x.1/..tapxou
2, 13, 2; civnoîJµîJyopia 7tp&crPutou nv6c; 2, 14, l ; OTJ~L 1nopia. 'Ioucrnvta.vou crtpa'tTJ'YOU •proµairov 3, 13, 1; oîJµTJyopia. nptcrpe(J)c; Xoo:p6ou 4, 13, 4; oîJµTJyopia
Bivooou 4, 15, 1; oîJµîJyopia. ieptrog 4, 16, 1; OTJµTJyopia. lio~Lcnavou bctcrK67tou
M&f..tt&vfig n;pog n6/..&µov 5, 4, 5; tmcrwJ.i) •proµa.irov npog wug tf\v ev ITspcriot
•Avn6x.emv oiKo\lvtac; 5, 7, 1 ; Â.oyot ITpicrKou crtpa.tîJyou 6, 7, l O; E7ttcr10/..i) MaupiKiou ~am/..troc; 7tp6g to crtpat67te8ov 7, l, 7. Toate acestea sînt adăugiri ulterioare spre a separa mai bine diferitele părţi componente ale istoriei lui
Teofilact Simocata. Stema codicelor folosite in ediţia pregătită de mine se
inf ătisează
in felul următor:
, ,

--x--.1
y
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a
Ediţiile

Prima ediţie a istoriei lui Teofilact a fost publicată în anul 1604
la Ingolstadt de către lacobus Pontanus. Acest edit,or n-a contribuit mult la stabilirea textului, dar a dat o bună traducere latină şi a
pregătit pentru fiecare capitol cîte un scurt rezumat în limba latină. In anul
1648 a apărut la Paris ediţia lui Carolus Annibal Fabrottus, care a păstrat
versiunea latiină a lui Iacobus Pontanus si a îmbunătătit într-o oarecare
măsură text,ul. Această lucrare a văzut din nou lumina· zilei în anul 1729
la Veneţia. Nici ediţia ulterioară a lui Immanuel Bekker, publicată la Bonn
în 1834, nu marca un progres, deoarece noul editor se mulţumea să reproducă
textul ediţiei precedente, să-i alăture traducerea latină a lui Iacobus Pontanus
~i să revizuiască rezumatele (argumentaj pentru fiecare capitol.
Cea dintîi ediţie critică a fost realizată in 1887 de către Carolus De
Boor şi publicată în Biblioteca Teubneriana din Leipzig. Acest învăţat cu
o foarte bună pregătire filologică a luat ca bază manuscrisul de la Vatican
din secolul al XI-lea sau al Xii-lea şi a acordat puţină atenţie copiilor ultehttps://biblioteca-digitala.ro
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căutînd să rezolve unele dificultăţi prin emendaţii proprii. El s-a
în genere prudent şi a pregătit o ediţie la înălţimea cerinţelor epocii
sale. Indicele analitic redactat în limba latină constituie şi astăzi un model
pentru lucrările de asemenea natură. Această ediţie a fost retipărită cu adău
giri şi explicaţii recente de către Peter Wirth în anul 1972 în Biblioteca
Teubneriana din Stuttgart. Din motive tehnice, adăugirile şi îmbunătăţirile
n-au putut intra în aparatul critic din subsol şi au fost date în anexă, ceea ce
îngreunează consultarea. Ele sînt totuşi utile, căci reprezintă rezultatul
cercetării stiintifice din ultima sută de ani.
In afară de traducerea latină a lui Iacobus Pontanus există pînă acum
o singură versiune completă într-o limbă modernă, cea a lui S.P. Kondratjev
1n limba rusă, apărută în 1957 la Moscova. Introducerea scrisă de N.V.
Pigulevskaja şi notele redactate de K.A. Osipova întregesc în mod fericit
această versiune remarcabilă. Traduceri parţiale privind în special prezenţa
slavilor şi avarilor au dat A.V. Miăulin (Vestnik drevnej istorii, 1941, nr. 1,
p. 230-280), F. Barisic - M. Markovic în primul volum al colecţiei de
Izvoare pentru istoria popoarelor lugoslaviei (Belgrad 1955, p. 103-126),
V. Besevliev - V. Tăpkova-Zaimova în al doilea vulum din Izvoare greceşti
pentru istoria bulgară (Sofia 1958, p. 291-356) şi V. Popescu în volumul
al doilea din Fontes historiae Dacoromanae (Bucureşti, 1970, p. 530-551).
Scopul ediţiei pregătite de mine între anii 1970-1974 a fost acela de
a citi din nou manuscrisele, de a verifica exactitatea lecturii lui Carolus
De Bom, de a pune în valoare contribuţiile criticii conjecturale şi cercetă
rile din ultima sută de ani, de a face o nouă selecţie a lecţiunilor aflate în
discuţie şi mai ales de a fixa bine textele privind istoria României, însoţin
du-le de o traducere exactă şi literară spre a contribui la popularizar~a
acestui scriitor bizantin cu merite deosebite şi de un real folos pentru istoria
popoarelor din sud-estul Europei. Textul stabilit de mine se deosebeşte
numai in puţine locuri de ediţia lui Carolus De Boor şi iată unde. In manuscrisul cel mai vechi întîlnim de două ori varianta Koµ&vn6Â.ov ( 1, 6, 2; 1,
8, 11), corectată ulterior în Koµ&V'tioÂ.ov. Se ştie că limba latină vorbită în
secolele al VI-lea şi al Vii-lea accentua de obicei ComentiOlus, ca în cuvintele petiolus - român picior, urceolus - român ulcior. Putem presupune că
varianta Comentiolus din latina vorbită a fost preluată de greaca bizantină
şi accentuată Koµevn6Â.o<;. La variantele IKÂ.aOTl\IO{- IKÂ.aPTlvoi accentul
se afla probabil pe silaba penultimă in limba vorbită şi prin urmare ar fi mai
indicat să scriem IKÂ.aoflvot- IKÂ.aflfjvot. In cazurile unor dublete prefer
i:~'fjn:1 (1, 6, 4; 2, 13, 15; 2, 16, 3) pentru t~ilna; t<; (1, 6, 3: 2, 19, 4; 3,
8, 5) pentru di;; 0apO"o<; (2, 14, 11; 3, 7, 19) pentru 0paO"o<;, Ka'ta7tEÂ.'tat
(2, 18, 11) pentru Ka'to:7toiJA.'tat, KtPKTIVO'iou (3~ 10, 8) pentru KtpKT1<rioo,
7tavvux101 ( 1, 11, 10) pentru 7tavvoxo1, 7tpatO'EV'too ( 1, 7, 4) pentru 7tpEO'EV't'oo,
1t'tOK'tioV (2, 3, 13; 5, 6, 1) pentru 7tOK't'iov, 0"µ1Kp6v (2, 1, 4) pentru
µiKp6v, 'ta~tllPXTI<; (2, 12, 4) pentru 'ta~iapxoi;; 'tO't's OE: 'tO't's (3, 15, 11)
pentru 't6't'e, 'tpupÂ.ia (1, 10, 10) pentru 'tpupA.ta, 01tO't01tÎlO"a<; (1, 8, 4; 3,
1, 5) pentru 07tO't07tci.O'a<;, T1p&p{(!l (des) pentru T1P&p&i(!l.

rioare,
arătat
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ŞI

MEDIEVALI

Aeliani Varia historia edidit M. R. Dilts, Leipzig 197 4
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1970
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Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae libri I I Graece
et L::itine e recensione Io. Iac. Reiskii, Bonn 1829
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Leipzig 1909-1920
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Euripide, Helene. Texte etabli et traduit pJ.r Henri Gregoire et Louis Meridier, Paris 1973
Eu ripide, Medee. Texte etabli et tradui t par L:)Uis Meri dier, Paris 1970
Eustathius ad Dionysiurn Periegetam, GGM II, 201-40 7
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ad Romanos, pg. 't77-489, Berlin 1903
E.r;cerpta de senlentiis edidit U r.sultn Philippu;; Bois.ssvain, p. 27 -35, Berlin 1906
FGrHist = Die Fragmente der griechischen Historiker herau:;"a"eben
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0
Barlin-Leiden 1923 "'
'
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HGM = Historici Graeci Minores edidit G. Dindorf, vol. 1-2, Leipzig 1870-1871
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Paris 1855-1866
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Homere, Jliade. Texte etabli et traduit par Paul l\Iazon, Paris 1967
Homere, L'Odyssee. Poesie homerique. Texte etabli et traduit par Victor Berard, Paris
1967-1968

Ioannis Epiphaniensis Frap;menta, FHG, vol. 4, p. 272-276
Ioannis Laurentii Lydi Liber de mensibus ed. Ricardus Wuensch, Leipzig 1898
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PG = Patrologia Graeca edidit J. P. Migne, Paris 1857-1865
Photius, Bibliotheque, tome 1 (codices 1-84). Texte etabli et traduit par Rene Henry,
Paris 1959
Platon, Phedon, Phedre. Texte etabli et traduit par L. Robin, Paris 1971
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PERSONAJELE DIALOGULUI
FILOZOFIA ŞI ISTORIA
VORBEŞTE MAI ÎNTÎI FILOZOFIA

1 Ştii ceYa, fata mea? Doresc mult să învăţ; deci vino şi risipeşte-mi
această îndoială şi, ca un fir conducător, ajută-mă cu luminile tale să trec
prin labirintul realităţilor, căci anevoioase şi greu de străbătut sînt intrările

în tainele

cercetării.

2 ISTORIA: Dragă Filozofie, stăpîna tuturor, dacă se cuvine să mă
întrebi şi să înveţi de la mine, îţi voi răspunde, cum mă pricep, căci nimic
din ceea ce-i neştiinţă nu poate fi socotit un bine, după părerea mea şi a filozofului Aristip din Cirena 1 •
3 FILOZOFIA: Te-aş întreba bucuroasă, fata mea, unde şi cum ai
în ultimul timp, însă mă ţine ca în frîu şi mă îndeamnă la tăcere un
sentiment adînc de teamă, să nu rîdă de noi închipuirea unor năluciri;
4 deoarece multă vreme ai zăcut ca o moartă, fata mea, din clipa cînd s-a
năpustit în palatul împăraţilor tiranul din Calidon 2 încins cu zale de fier,.
străinul pe jumătate barbar din neamul ciclopilor, călăul neruşinat în pµrpură imperială, pentru care împărăţia a fost doar un teatru de beţii şi petreceri; dar voi trece peste toate celelalte în tăcere, dintr-un sentiment de sfială
fată de buna mea alcătuire si demnitatea ascultătorilor. 5 Tot atunci am fost
izgonită şi eu <lin palatul „î~npăratului" şi nu mi-a mai fost îngăduit să intru
în Atica, deoarece tracul Anytos 3 îl ucisese pe împăratul meu Socrate.
6 CGva mai tîrziu m-au salvat heraclizii 4 şi mi-au restituit imperiul, spulberînd nelegiuirile uzurpatorilor: chiar mai mult, am fost chemată să locuiesc în lăcaşurile împăraţilor. 7 Acum umplu cu glasul meu curtea imperială
şi răspîndesc binefacerile vechi ale muzelor atice. Aşadar mi-au mers bine
lucrurile; dar ţie, fata mea, cine şi rum ţi-a venit în ajutor?
trăit

8 ISTORIA: Cum aşa, stăpînă? Nu-l
al lumii de pretutindeni r1

cunoşti

pe marele

stăpînitor

şi îndrumător

FILOZOFIA: Ba da, îl cunosc, fata mea ,
prieten şi comoara cea mai apropiată.

căci

mi-i de

multă

\Tem

1 Aristip din Circna în Africa de ~ord (ca. 435-366 î.e.n.), elev al lui Socrate,
fondator al şcolii hedoniste, filozof pribeag care n-a lăsat o operă scrisă, dar a creat o
direcţie filozofică destul de bine cunoscută, bazată pe un agnosticism senzualist.
2 Tiranul din Calidon era împăratul Focas (602-610), originar din Tracia, comparat
cu mistreţul din Calidon (în partea de nord-vest a Peloponcsului), înfruntat de eroul legendar·
Meleagru.
a Anytos, unul dintre acuzatorii lui Socrate, era tot din Tracia, ca şi împăratu}
Focas.
4 Prin heraclizi autorul înţelege dinastia împăratului Heraclius (610- 641 ), care a
înlăturat de la domnie pe Focas. în timpul domniei mai îndelungate a lui Heraclius au
înflorit artele, literatura şi filozofia.
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9 ISTORIA: Prin urmare, ai răspunsul pe care îl doreşti la întrebarea ta, stăpînă. El m-a însufleţit, m-a înălţat ca dintr-un mormînt al
tăcerii şi m-a înviat ca pe Alcestis 5 cu puterile lui Heracle, apărătorul de
rele. S-a arătat mărinimos, m-a îmbrăcat în haine strălucitoare şi m-a înzestrat cu podoabe de aur. 10 Diadema de faţă, peste care stă un turn aurit,
mi-a fost dăruită tot de bărbatul acesta divin, care m-a înfrumuseţat în
felul cum vezi; apoi, binevoitor, mi-a pus la îndemînă un tron statornic şi
o existenţă lipsită de primejdii.
11 FILOZOFIA: Fata mea, admir mărinimia divinului stăpînitor; el
s-a ridicat sus de tot pe calea îndreptărilor şi tronează în înălţimile divine;
~i-a aşezat sălaşurile pe culmile virtuţilor şi patronează toate împlinirile de
sub soare, dind viată îndeletnicirilor alese, deoarece nu vrea ca lumea din
jurul lui să rămînă 'lipsită de podoabe. 12 Iată, aşa aş veni eu în ajutorul
celor ce mă iubesc. Spiritualitatea duce acum viaţă de filozof pe pămînt,
iar teoria întruchipată se întîlneşte cu oamenii în chip de om 6 •
13 ISTORIA: Ce frumoasă coroană de laude ne-ai împletit, stăpînă.
Dar să stăm puţin jos sub acest paltin, dacă vrei: copacul acesta arc ramuri
stufoase, iar înălţimea şi umbra lui blindă sînt de toată frumuseţea.
14 FILOZOFIA: Incepe, copila mea, şi deapănă-ţi în voie povestirea,
in cuvinte plăcute, pornind de la început. Te voi asculta cu luare aminte,
ca eroul din I taca, şi nu-mi voi astupa urechile, spre a putea auzi glasurile
sirenelor.
15 ISTORIA: Mă supun, stăpînă, şi incep a lovi coardele întinse pe
lira istoriei mele; iar tu îmi vei fi plectrul mult iubit de muze, căci eşti un
ocean de inţelepciune şi măiestrie în cuvinte; în tine găsim desfătare deplină,
ca pe o insulă înconjurată de o mare a1lîncă şi nesfîrşită.

Alcestis, soţia lui Admet din Tesalia, inviată de Heracle, spre marea bucurie a
ei.
0
în afară de impăratul Heraclius autorul are in vedere şi pe patriarhul Sergius
(610-638), care a sprijinit literatura şi filozofia şi a avut fără indoială o influenţă directă
asupra autorului nostru. În limbajul său se amestecă termeni de filozofie laică şi concepţie
5

soţului

creştină.
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CUVÎNT ÎNAIXTE
1 Omul e dator să se împodobeastă nu numai cu bunurile dăruite de
natură, ci şi cu descoperirile proprii, căci posEdă raţ.im1e divină şi necinică
de admiraţ.ie; prin ea învaţă să se teamă şi să-l cinstrasc ă pe Dt:mnez<"u.
îşi vede ca într-o oglindă însuşirile naturale şi înţekgc mai bine modul cum
a fost început şi plăsmuit; 2 căci prin raţiune oamenii ajung să se ( unoască
pe ei înşişi, iar după ce scrutează cele din jur, cumpănesc cu mintea şi descoperă

misterul venirii lor pe lume. 3 Ea dă oamenilor multe lucruri bune ~i
este cea mai înţeleaptă colaboratoare a naturii. Tot ce lasă la o parte şi nu
face aceasta 'desăvîrşeşte cu măiestrie raţiunea: 4 pe unele le înfrumuseţează la vedere, altora le dă gust plăcut, pe altele le întăreşte sau le înmoaie·
la pipăit, iar pe o seamă le înzestrează cu farmec la auzit, încît ne încîntă
sufletele si urechile cu frumusetea sunetelor. 5 N-a fost ea oare inventatoarea
iscusită ~ meşteşugurilor? Di~ lină face o manta frumoasă, dii' lemn construieşte plugul pentru muncitorii de pămînt, vîsla pentru plutitorii po ape,
lancea şi scutul apărătoare de primejdii în războaie pentru oşteni. 6 Dar
fapta ei cea mai vrednică de cinste dintre toate este istoria 1, fermecăloarra
mult încercată a auzului şi educatoarea sufletelor noastre; căci pentru inimile
doritoare de învăţătură nimic nu-i mai plăcut ca istoria. 7 Acest lucru ră
mîne dovedit cu prisosinţă de una din povestirile lui Homer. Scăpat din
valurile agitate ale mării şi ajuns pe uscat, fiul lui Laerte este primit şi ospă
tat la curtea regelui Alcinou, care arată multă bunăvoinţă lui Odiseu 2 • 8 Goi
şi greu încercat de chinurile istovitoare ale plutirii pe mări, eroul capătă
haine strălucitoare şi are onoarea de a sta la masă împreună cu regele, iar
acesta acordă străinului libertatea de a vorbi şi de a povesti faptele intîmplate. 9 Feacienii rămîn înmărmuriţi, uită de băutură şi ospăţul S8 preface
in teatru: îşi deschid larg urechile, priY<"SC la bărbat cu uimire şi nu se mai
satură ascultîndu-1, deşi povestirea este destul de lungă.IO Cele mai multe
dintre întîmplări ii fac să-şi lase privirile în jos cu tristeţe, căci omul a trecut
şi a scăpat din cele mai mari nenorociri, iar ascultarea lor are un farmec fără
sfirşit şi irezistibil, un înţeles adînc şi îm potriYa aşteptărilor.11 Inţelegem
acum de ce poeţ.ii şi-au făcut cei dintîi un renume ca educatori şi au pus stă
pînire pe sufletele omeneşti doritoare de cercetare, înclinate totdeauna spre
învăţătură şi însetate de povestirile altora: ei !'pun cu măiestrie intîmplări
Teofilact concepe istoria ca operă de artă şi de psihagogie, comparabilă cu epotragedia.
2
Intîmplările lui Odiseu, fiul lui Laerte, în insula lui Alcinou, regele feacilor, sînt
povestite de Homer în Odiseea VII 166-177 şi VIII-XII. Elogiul istoriei aminteşte de
elogiul filozofiei făcut de Platon şi Cicero: concepută ca o disciplină pedagogică fundamentală (historia magistra vitae), istoria este o artă şi un mijloc de îndreptare socială în acelaşi timp.
1

peea

şi
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mitice, 1ş1 potrivesc cuvintele pe măsura plăsmuirii, înviorează invenţia
cu ajutorul ritmului şi înfrumuseţează faptele memorabile pe care le brodează
cu tot felul de înflorituri încîntătoare. 12 Acţiunea lor spirituală are atîta
putere incit poeţii sînt thcuţi în rîndul cunoscătorilor de taine divine: la
ei vin şi se adăpostesc zeii, care vorbesc în limbile poeţilor şi dau în vileag
faptele oamenilor, cînd li se întîmplă în viaţă o izbîndă vrednică de cinste
sau o mare nenorocire. 13 Prin urmare, ar putea zice cineva, istoria este învă
ţătoarea tuturor oamenilor, care-i duce spre lucruri bune şi-i abate de la
cele dăunătoare. 14 Ştim că cei mai destoinici conducători militari s-au format cu ajutorul ei, deoarece se pricep să rînduiască oştile în aşa fel încît,
prin manevrele lor, să înşele duşmanul. Cînd povesteşte nenorocirile unora,
îi face mai prevăzători şi cînd arată întîmplările altora îi îndreaptă pe calea
cea bună, iar după victorii îi înfăţişează mai fericiţi, căci unele începuturi
modeste pot duce pînă pe culmile cele mai înalte ale virtuţilor. 15 Pentru
-0mul bătrîn ea este o îndrumătoare şi un baston de sprijin, pentru cel tînăr
un dascăl înzestrat cu cele mai frumoase cunoştinţe, iar bărbatului în floarea
vîrstei îi dă o experienţă multilaterală şi-i îmbogăţeşte treptat învăţătµra.
16 Mă îndrept acum şi eu spre ea, deşi îmi iau o sarcină peste puterile mele,
căci nu posed calităţile stilistice cele mai alese, cugetările înălţătoare, fr umuseţea compoziţiei şi măiestria întocmirii artistice. Dacă va ieşi ceva bun
din încercarea pe care o fac, să fie pus pe seama 1ntîmplării şi nu a priceperii mele3.
1
·Strălucita cuvîntare a împăratului Tiberius înainte de moarte. În faţa sa, Mauricius

este declarat succesorul tronului.

1 In timp ce suveranul Tiberius îşi trăia ultimele clipe ale destinului
-dat lui în această lume şi trebuia să se supună legii comune a naturii, răpus
·de o boală numită în mod obişnuit de toţi medicii „fiere neagră", a fost proclamat împărat Mauricius 4 : el a fost înălţat cu fală în această cinste şi a
-0bţinut de tînăr purpura puterii imperiale supreme. 2 Dus în aer liber, în
-curtea palatului, unită cu locuinţa suveranului prin covoare de flori şi plante
-de tot felul, într-un minunat atrium şi pe o scenă splendidă, împăratul Tiberius a invitat pe conducătorul bisericii (unde ţinea pe atunci în mîini frînele
puterii Ioan 5) şi a chemat la dînsul pe demnitarii ecleziastici, pe lăncieri
~i paznici şi pe toţi cei puşi în slujba împăratului, ba chiar şi pe oamenii mai
cu vază din popor. 3 N-a vor bit el însuşi celor de faţă, ci a arătat drept
interpret al împăratului pe Ioan, orator destoinic şi bun cunoscător al legilor
romane; iar acesta a anunţat cu demnitate, forţă şi măiestrie poruncile
impăratului, vrednice de mărinimia imperială. Pe acest Ioan romanii îl
3
Deşi autorul afirmă că nu are calităţile stilistice necesare, totuşi tehnica compoziconstituie la el o preocupare conştientă şi stăruitoare.
4 Mauricius a fost proclamat împărat la 13 august, iar Tiberius a murit a doua zi
1a 14 august 582. Acesta din urmă a domnit după Iustin al Ii-lea, între anii 578-582,
adică puţin timp şi la o vîrstă înaintată. Mauricius era originar din Capadocia şi a devenit
-comes în 573, apoi între 577-582 a fost magister militum în Orient.
6 Ioan al IV-iea, patriarh între anii 582-595.

ţiei

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE BIZANTINĂ I

21

numesc în limba lor quaestor. 4 Aşadar la numirea noului împărat era de faţă
suveranul Tiberius împreună cu fiica sa Constantina, pe care o făcuse păr
taşa de destin şi de viaţă a lui Mauricius; iar înainte de a-l proclama împărat,
s-a adresat adunării în felul acesta:
5 „Romani (nume pre.a slăvit şi venerat de popoare, aflat cu cinste
in gurile multor oameni din cauza gloriei sale), dureri mari şi griji de tot
felul ne înfruntă acum la capătul vieţii; unele ne silesc să rînduim cu bine
cele din lumea aceasta, iar altele ne tulbură sufletul in legătură cu desfacerea
de ea, pentru trecerea în altă lume, şi ne îndeamnă că ne ostenim să dăm
socoteală Creatorului despre cele făptuite aici. 6 Şi grozav mă apasă în
clipa de faţă cutezanţa şi răsfăţul de odinioară, căci cei care au multă putere
în mod firesc fac şi multe greşeli. 7 Dar mai urgente şi mai nerăbdătoare
sînt grijile împărăţiei, nu atît ca s-o lăsăm în grabă altora, ci pentru că se
cuvine s-o aşezăm pe o temelie sănătoasă, deoarece eu n-am primit domnia
din poftă de putere sau pentru dezmăţul trupului meu; apoi mă gîndesc şi
la nevoile familiei, care sînt tot atît de apăsătoare ca şi grijile pricinuite de
dest'inul tronului. 8 Impărăţia, copiii şi soţia mă preocupă in aceeaşi mă
sură: împărăţia are nevoie de un conducător înţelept. soţia de un apărător
cinstit şi cu frică de Dumnezeu în timpul văduviei, iar fetele 6 de un îndrumă
tor pentru virsta fragedă şi firea lor slabă de femei. 9 Din pricina bolii, de
multe ori trec cu vederea nevoile familiei, fug din lanţurile ei ca un sclav,
uit de copii, îmi neglijez soţia şi mă cred mort sau liberat de îndatorirea de a
mă gîndi la dînşii. 10 Dar îmi vine repede în minte grija neînduplecată a
sceptrului imperial, căci se cuvine să păstrăm pînă la capăt puterea care ni
s-a încredinţat şi avem datoria s-o lăsăm moştenire altora. 11 Urmaşii trebuie să fie mai buni decît înaintaşii lor spre a le îndrepta greşelile: altfel
se năruie, să zic aşa, orice autoritate, deoarece o temelie prea slabă pune
împărăţia în primejdie. 12 In timp ce frămintam în minte aceste gînduri,
pronia, îndrumătoarea noastră, mi-a luat greutatea de pe inimă, dindu-mi
un singur sfat; ea mi-a arătat omul capabil să domnească şi să ia in mîini
puterea; mi-a recomandat pe acest Mauricius, aflat aici de faţă, un bărbat
de cel mai mare folos pentru împărăţia romană. El a săvirşit o mulţime de
fapte mari şi a dovedit că va avea grijă de supuşi.13 Socotiţi-l acum împărat. Cred atît de mult în el la transmiterea acestei sarcini foarte importante„
încît îi dau de soţie pe fiica mea împreună cu împărăţia. Vă întăresc cu un
amanet, odor nepreţuit al familiei, şi voi lua cu mine la drum o mîngîiere
sufletească în călătoria cea lungă. 14 Mi-aţi fost martori vrednici de credinţă
in această prea frumoasă orînduire a lucrurilor, de cînd mă încercaţi ca stă
pinitor al conducerii supreme şi din momentul cind omul acesta ne dă un
ajutor atît de însemnat şi plin de înţelepciune. 15 Iar tu, Mauricius, fă pentru
mine din domnia ta cel mai frumos monument după moarte. Impodobeş
te-mi mormîntul cu virtuţile tale, împlineşte nădejdile celor care au încredere în tine şi ţine seama de faptele şi nobleţea sufletului t,ău. 16 Infrînează·
6
Tiberius avea două fete: Constantina, soţia lui l\fauricius, şi Chari to, căsătoritâ
cu Germanus. Solemnitatea proclamării a avut loc în sala interioară a palatului imperial
din Evdomon, pe malul mării Marmara, la şapte mile de centrul capitalei, potrivit unui
obicei care data din secolul al V-lea. R. Janin; Constantinopole byzantine, 408-411.
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forţa prin raţiune, stăpineşte violenţa prin măsuri înţelepte

7

• Domnia este
un lucru minunat şi sublim care il ridică pe stăpinitor la fapte măreţe sau
îl poate infumura în gindurile sale. Nu socoti că-i întreci pe toţi în înţelep
ciune, deşi te-ai înălţat mai sus decît toţi pe treptele puterii. 17 Caută să fii
mai degrabă iubit decit temut de supuşii tăi, iar în locul linguşirii preţuieşte
.drept cel mai bun sfătuitor dovada concretă, deoarece puterea se lasă greu
mustrată şi stăpînită de educaţie. Să ai ca sfătuitoare înaintoea ochilor dreptatea, care răsplăteşte faptele bune din viaţă. 18 Ca înţelept, socoteşte
purpura pe care o imbraci drept o zdreanţă fără preţ, iar coroana imperială
un obiect care nu se deosebeşte cu nimic de pietricelele aflate pe malul mării .
.Strălucirea purpurei este tristă: eu cred că împăraţii trebuie îndemnaţi
să fie cumpăniţ,i după izbînzi, să îndepărteze mîndria şi să nu se înfumureze
prea mult cu această haină funebră a monarhiei, căci pentru un înţelept
sceptrul domniei estr\ o sclavie glorioasă, dar nu şi puţinţa de a face orice.
19 Minia să fie ţinută în friu prin dragoste de oameni, iar respectul şi teama
:să se întemeieze pe înţelepciune. Natura a dat o conducere şi albinelor şi a
înarmat cu un ac pe regina lor, înzestrînd-:) cu o putere care acţionează
.repede şi de la sine, spre a lovi în neascultătorul dreptăţii. 20 Acul ei nu este
tiranic, ci drept şi pus în slujba mulţimii 8 • Deci, să fim măcar ca dînsa,
.dacă mintea noastră nu ne ajută să facem mai mult. Dacă vei cumpăni
.cuvintele mele ca un judecător, vei avea o domnie integră, care va onora
virtuţile şi va înlătura nedreptatea".
21 După cuvîntarea împăratului a curs ploaie de la-;rimi din ochii
ascultătorilor: unii se întristau de suferintele sale, deoarece îi cunosteau de
aproape bunăvoinţa, iar alţii se induioşau' de plinsete, pentru că îl· iubeau;
căci o întîmplare nefericită de obicei împărtăşeşte ceva din suferinţa ei şi
.celui care o priveşte. 22 lmpăratul a luat coroana şi hlamida largă de purpură 9 şi le-a pus pe capul şi umerii lui Mauricius. Atunci a izbucnit un potop
de strigăte de bucurie din partea supuşilor, căci unii îl admirau pe împăratul
bătrin, plăcîndu-le inţelepciunea şi sfatul lui, alţii pe cel tînăr, ajuns să se
tnvrednicească de atîta cinste, iar toţi împreună il slăveau pe Dumnezeu,
care rînduise lucrurile cu bine şi apropiase pe cei doi bărbaţi. 23 După ce a
fost împlinit şi încheiat acest mare şi ultim scop al împăratului, luînd sfirşit
festivităţile proclamării, potrivit cu datina imperială, suveranul Tiberius
:S-a aşezat din nou tn patul său.

2
O voce divină la urechile lui Tiberius. Moartea lui. Plînsetele
lui. Funeraliile şi înmormîntarea.

şi

lacrimile poporu-

1 Cică, puţin înainte de boala sa, suveranul Tiberius a auzit un gla3
dumnezeiesc şi i s-a părut că vede in vis 10 un bărbat de toată frumuseţea,
1

ln sfaturile date de Tiberius stăruie un motiv m'.li vechi, trecut la multe popoare

şi oglindit în literatura noastră în

şi

I nCJăţăturile lui Neagoe Basarab

căire fiul său Teodosie

în Ceasornicul Domnilor de Nicolae Costin.
8
Comparaţia conducătorului suprem cu regina albinelor sau cu pilotul unei co·răbii era un loc comun în literatura bizantină.
9
Coroana, hlamida şi încălţămintea de purpură erau simbolul puterii supreme.
Transmiterea puterii se făcea după un anumit ritual, păstrat cu grijă şi considerat indisIJlensabil, potrivit cu „datina imperială".
10
Visul a jucat un rol hotărîtor în luarea multor hotărîri importante. Studiul lui
ar merita atenţie şi ar arăta o gamă infinită de motive.
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avînd înfăţişarea unei tinere fiinţe divine, cu neputinţă de arătat în cuvinte
sau de imitat în pictură. Haina tinărului era albă şi umplea cu lumina stră
lucirii sale locul şi pe cel care îl privea. 2 Cu chip că îl ia de mînă şi încearcă să-l convingă, i s-a adresat împăratului în felul acesta: „I ubite Tiberius, iată ce-ţi spune întreita dumnezeire: sub domnia ta nu vor exista timpuri pentru tirani şi hulitori de credinţă". Apoi, tulburat de această vedenie,
înţeleptul împărat s-a trezit din somn, iar a doua zi dimineaţă a povestit
celor din jurul său tot ce văzuse in vis.
3 A doua zi (căci reiau firul povestirii), Tiberius, măcar că era împărat,
a dat ascultare legii obşteşti a firii şi a plecat din lumea aceasta, lăsînd în
urmă, ca un cort, haina împovărătoare şi pămîntească a sufletului. Şi a fost
jale multă în cetate, căci din ochii multora au curs şiroaie de lacrimi şi a
pătruns nespusă mihnire în sufletele tuturor. 4 Hainele strălucitoare erau
înlocuite cu îmbrăcămintea tristeţei şi vestea morţii i-a adunat pe toţi Ia
această privelişte dureroasă. Mulţimile năvăleau în palatul imperial, iar
curţile din faţă nu mai erau străjuite de perdele numeroase, prin care stră
băteau cu greu pînă atunci doar cei care se învredniceau de o dregătorie
înaltă 11 . Imnuri tînguitoare răsunau toată noaptea şi luminile lămpilor
lăsau o impresie întristătoare ... o In zori, după ce soarele a început să-şi
trimită razele şi să se înalţe de la pămînt, mulţimea aflată de faţă la înmormîntarea împăratului îl plîngea cu ploaie de lacrimi; elogiul funebru era
variat şi se revărsa din gurile tuturor ca un fluviu cu numeroase izvoare,
asemenea unui copac înalt, stufos şi bogat în ramuri. 6 De obicei supuşii
jelesc mult plecarea timpurie a împăraţilor care şi-au început domnia cu
încredere şi cu multă dragoste de popor. 7 După ce l-au aşezat în mormîntul
împăraţilor 12 , s-au îndreptat cu toţii să-l păzească pe împăratul Mal,lricius
şi în aceeaşi zi au pus capăt lacrimilor, căci oamenii au mai puţină memorie
pentru cele trecute decit grijă plină de rtvnă pentru cele prezente.

3
Tratatul ruşinos încheiat între avari şi romani. Hanul cere să vadă un elefant şi
un pat de aur, iar în afară de banii prevăzuţi în pact pretinde de la împărat alte
douăzeci de mii de monezi de aur. El calcă tratatul.

1 Acum voi începe să ţes pînza istoriei mele şi voi înfăţişa războaiele
cu barbarii, amintind înainte de toate expediţiile împotriva avarilor 13, deoarece sînt faptele cele mai .vrednice de lu~t în seamă şi, în ordine cronologică,
cele mai îndepărtate in timp. 2 Nu puţme înfruntări au îndrăznit ei atunci
să pună la cale din pricina firii lor prea zburdalnice, căci hunii care locuiesc
lingă Dunăre sînt neamul cel mai lipsit de credinţă şi mai lacom dintre toti
nomazii. 3 După ce au luat în stăpînire oraşul cel mai important, au trimis
11

cepţie

în

Accesul în palat era dificil pentru poporul de rînd: numai Iustinian
această privinţă.

făcea

ex-

12
Rămăşiţele pămînteşti ale lui Tiberius au fost duse cu pompă în oraş şi depuse
în biserica sfinţilor Apostoli.
13
Patria avarilor este considerată China de nord. în secolul al VI-lea avarii au
ocupat ţinuturi întinse la vest de Marea Caspică, apoi o parte din ei s-au îndreptat spre
occident şi au ajuns în atingere cu împărăţia bizantină, în regiunea Dunării de Jos.

https://biblioteca-digitala.ro

TEOFILACT SIMOCATA

'24

împăratul Mauricius. Acest oraş se numea Sirmium 14 , o cetate foarte
insemnată, slăvită şi cin tată de romanii care locuiesc în Europa; 4 ea a fost
pierdută puţin înainte de momentul cînd împăratul Mauricius a îmbrăcat
purpura imperialil şi a urcat pe tronul împăraţilor romani. 5 Cum a fost
luată, ne povesteşte în chip lămurit strălucitul nostru istoric Menandru 15 :
.aşadar nu mă grăbesc să prezint mai amănunţit aceste evenimente şi să
revin asupra unor descrieri foarte detaliate, căci reluarea unor întîmplări
inf ăţişate cu măiestrie de alţii atrage protestele poeţilor. 6 După ce oraşul
a ajuns în mîinile hunilor, au început tratative de pace spre a avea linişte
în loc de război şi a pune la cab o înţelegere. 7 Această înţelegere s-a dovedit
foarte dăunătoare pentru romani, căci după atîtea nenorociri îndurate pînă
la culme, ei au ajuns ca nişte arbitri de întreceri sportive şi au oferit barbarilor,
ca preţ al vredniciei lor, daruri strălucitoare, consimţind să le plătească în
fiecare an optzeci de mii de monede de aur prin cumpărare de argintărie şi
îmbrăcăminte <l0 tot felul. 8 Dar tratatul n-a durat mai mult de doi ani,
căci hanul (cum zic hunii) a început să se înfumureze şi să fie mîndru cu

-soli la

romanii. înainte de încălcarea păcii a ajuns pină la <linsul zvonul că romanii
cresc animale foarte vestite prin mărimea şi trupul lor; de aceea a cerut
împăratului să-i dea putinţa să le vadă. 9 Împăratul a căutat să răspundă
repede acestei dorinţe de cunoaştere şi i-a trimis s·ă vadă cel mai arătos elefant din cîţi avea. 10 După ce a privit animalul din India, hanul a întrerupt
in grabă spectacolul şi a poruncit ca animalul să fie înapoiat împăratului,
nu ştiu dacă din uimire faţă de această minunăţie sau din dispreţ faţă de
·<linsa, deoarece n-am motive să ascund adevărul. 11 I-a cerut apoi împăratului
să-i trimită un pat lucrat în aur, căci pînă acolo ajunsese înfumurarea fericirii
sale de faţă. Împăratul a poruncit cu o mărinimie imperială să-i facă şi
să trimită patul. 12 Hanul s-a semeţit din nou, căpătînd şi mai multă încredere în el, ca şi cum ar fi fost ofensat de un dar fără preţ; şi plin de îngîmfare, a trimis îndărăt împăratului patul de aur, ca pe un lucru uricios şi fără
valoare. 13 Mai mult decît atît, a cerut romanilor să-i plătească anual (pe
lingă cele optzeci de mii de monede de aur) alte douăzeci de mii. Dar împă
f'atul n-a consimţit, iar hanul a călcat înţelegerea de pace şi a spulberat jură
mintele făcute.

4
Hanul cucereşte oraşul Singidunum, asediază Augusta
Anchialus şi pradă satele din apropiere.
'ŞI

şi

Viminacium, distruge

1 El a luat in mină trîmbiţa iubitoare de războaie, a adunat oştile
a cucerit pe neaşteptate cetatea Singidunum 16 , neapărată şi fără unităţi
14

Sirmium, azi Sremska Mitrovica, pe rîul Sava, în Iugoslavia.
Menander Protector a scris o Istorie în care a înfăţişat evenimentele dintre
anii 558-582, continu.înd pe Procopius şi Agathias. Titlul Protector arată că a trăit
mai mult timp la curtea imperială şi în provincie ca înalt funcţionar militar şi a cunoscut
de aproape legăturile oficiale şi tratativele cu populaţiile migratoare. Fragmente în Excerpta
.de legationibus, ed. Carolus de Boor, Berlin, 1903, p. 170-221, t.~2-H7.
18
Singidunum (azi Belgrad), aşezat pe malul drept al Dunării la confluenţa ei cu
'rîul Sava. Oraşul a fost luat de avari în vara anului 583. F. Barisic, Vizantiski Singi.dunum, Zbornik Radova Vizantiloski Institut, Beograd, II I, 1955, p. 1-14; M. Mirkovic,
Rimski Singidunum u svetlosti epigrafskih izvora, Zbornik Filozofskog Fakulteta, Beograd, V, 1960, p. 323-353; A. M6csy, Gesellschaft und Romanisation in der romischen
Provinz Moesia Superior, Budapest, 1970, p. 126 -13~.
15
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militare, deoarece în Tracia era multă nepăsare din pricina tratatului de pace;
că.ci pacea n-are grijă de pază şi nu-i stăpînită de gîndul apărării. 2 Cei
mai mulţi locuitori ai cetăţii se aflau în afara zidurilor, împinşi de nevoile
recoltării, deoarece era în timpul verii şi îşi strîngeau cele necesare pentru
viaţă. 3 Dar barbarul n-a putut lua cetatea fără lupte, căci în faţa porţilor
s-a ivit o încăierare crîncenă şi s-a întîmpla t că au pierit acolo mulţi avari,
obţintnd (vorba aceea) o victorie în felul lui Cadmus 17 • Ei au pustiit şi
multe alte oraşe vecine, cu repeziciune şi fără multă osteneală, deoarece nimeni
m1 se aştepta la această nenorocire, venită împotriva nădejdilor şi aşteptă
rilor. 4 După ce a luat Augusta şi Viminacium (cetăţi strălucite, dependente
de Illyricum), hanul a purces în grabă mai departe şi a izolat cetatea Anchiaios 18 , pustiind satele din jur. 5 N-a răvăşit clădirea apelor termale, deoarece,
după un zvon ajuns pînă la noi, se aflau acolo la băi femeile hanului, care i-au
cerut ca preţ al unirii cu ele să nu distrugă instalaţiile băilor. Cică aceste ape
fac mult bine celor care se îmbăiază şi le apără sănătatea. 6 După trei luni,
romanii au trimis o solie la han şi l-au rugat să-i scape de război; ei au trimis
ca sol pe Elpidius, un bărbat care ajunsese în senat, fusese conducător militar
.al Siciliei şi se înălţase pînă la treapta de praetor, dregătorie aflată în mare
cinste la romani. 7 I-au dat ca însoţitor pe Comentiolus, un bărbat distins
din rîndurile scutierilor împărăteşti, numit de romani în limba latină scribo
(secretar). Deci au mers amîndoi la han, în Anchialos, şi i-au cerut condiţii
<le pace, după cum le fusese rînduit. 8 Hanul nu s-a arătat cumpănit în nedreptăţi, ci i-a ameninţat cu şi mai multă înfumurare că va distruge zidurile
cele mari ale Bizanţului 19 . Elpidius işi tremura cuvintele şi sporea în felul
acesta înfumurarea plină de semeţie a hanului, 9 însă Comentiolus a dovedit
măreţie de suflet şi inţelepciune în cuvinte, arătînd că libertatea romană îşi
apără dreptul inviolabil al unei stăpîniri cuminţi şi nu se lasă ademenită
de vorbele linguşitoare ale înşelătorului. In faţa fruntaşilor avari şi a hanului, el a spus următoarele.

5
Cuvîntarea ameninţătoare şi lipsită de teamă a lui Comentiolus în
a fruntaşilor săi: preamărirea romanilor.

faţa

hanului

şi

1 „Hane, romanii credeau că cinsteşti zeii strămoşeşti şi te sfieşti de
'SÎintenia jurămintelor, că nu primejduieşti deloc înţelegerile şi tratatele şi
nu ~meninţi echilibrul păcii, ci îţi aminteşti darurile numeroase ale împăra
tului, bunăvoinţa romană şi binefacerile faţă de stxăbunii tăi; ei îşi închipuiau
că vei numi toate aces
9. dragoste de străini şi nu le vei da uitării niciodată
'Şi nici nu v~i îngădui ca romanii să fie nedreptăţiţi de către unii dintre supuşii
17 Victoria în felul lm ~admus sau în felul lui Pyrrhus era o victorie obţinută cu
multe sacrificii, după care victorioşii ieşeau tot atît de istoviţi ca şi învinşii.
le Augusta, cetate aşezată pe malul drept al Dunării, la confluenţa ei cu rîul Ugosta,
în Bulgaria. Viminacium (azi Kostolac), pe malul drept al Dunării, mai jos de Belgrad,
în Iugoslavia. Anchialos (azi Pomorie), oraş pe malul Mării Negre, lingă Burgas.
lu Zidurile ce1e mari „ale cetăţii" Constantinopole au fost ridicate în anul 512, în
timpul domniei împăratului Anastasius. Ele se întindeau de la Marea Marmarapînă Ia
Marea Neagră, la 40 km vest de capitală, pe o lung-ime de aproximativ 80 de km.
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tăi; 2 cac1 se cuvine ca cei care conduc să fie
şi, cu cit îi întrec în put.ere, cu atîta îi depăşesc

mai inţelepţi decît supuşii lol"'
în virtute. 3 De aceea romanii„
din dragoste pentru pace, nu s-au mai gîndit la dezastrele produse de tine şi
au uitat multe nedreptăţi, 4 căci ei se deosebesc de toate neamurile prin
mărinimie şi n-au pus mina pe arme pentru a răzbuna nenorocirile, deoarece
au socotit cu mult mai de preţ pacea obţinută după aceea decît suferinţele
indurate mai înainte, dorind să arate mai curînd bunăvoinţă decit să răspundă
cu represalii. 5 Dar tu ai trecut cu vederea tot ce era nobil şi mărinimos:
ochiul dreptăţii e orb, picioarele prevederii se poticnesc şi nu pot răspunde
siluirilor într-o măsură potrivită; dumnezeul tău e numai pofta de a face
orice; însă romanii nu-şi uită virtuţil·J strămoşeşti, ci vor porni împotriva:
ta războiul cel mai crîncen cu putinţă şi vor face multă ucidere. 6 Căci răz
boiul este mai plăcut decît pacea, cînd duşmanul nu iubeşte liniştea. Ce
lucru pe lume era mai glorios pentru romanii de odinioară 20 decît să luptepentru libertate, onoare, patrie şi copii? Dacă şi unele păsări mărunte duc
o luptă înverşunată şi se încaieră cu furie pentru a ţrăi şi pentru a nu fi ră
puse de altele, ce să zicem de oameni şi de romani, neamul cel mai viteaz.
şi împărăţia cea mai renumită din toate, pe care nu-i uşor s-o dispreţuieşti„
decît doar la începuturile ei? 7 Aşadar nu te semeţi cu ceea ce a fost rău
rînduit pînă acuma şi fără credinţă, deoarece mărinimia dovedită prin îndreptări este vrednică de laudă, iar înfumurarea prin răutăţi are parte de
hulă şi nu poate fi trecută între faptele glorioase. 8 Ai săvîrşit nu de mult
cîteva lucruri mari, fără să-ţi dai seama; dar, puterea romanilor nu este
dintre r·ele mai mărunte, căci împăratul ne poartă de grijă, ajutoarele neamurilor supuse vin la timp, avem bani din belşug, iar vrednicia noastră între
toate popoarele lumii este mai cu seamă sentimentul evlaviei; şi de aceea
sintem foarte puternici. 9 Tu ai încercat să ne infrunţi în toate acestea cu
armele, dar n-ai avut grijă să te întrebi cum vei ajunge pînă la capăt. Ce
faimă vei putea avea la neamurile vecine, dacă dispreţuieşti pe romani?"
Sau cită garanţie de încredere în tine de aici înainte? 10 Iţi insulţi zeii la
beţie, calci in picioare jurămintele, desfaci înţelegerile de pace, răsplăteşti;
binefăcătorii cu nenorociri şi nu te îndupleci în faţa unor daruri care _au .o
putere deosebită. Lasă-ne în pace. Nu transforma acest moment prielmc
pentru tine în subtilităţi meschine şi nu încerca să ne pricinuieşti pagube,
numai pentru că sîntem vecini, deoarece noi nu ţi-am făcut nici un rău.
11 Din înălţimea ta, ruşinează-te de acest pămînt al romanilor şi al nostru,
care te-a salvat ele la moarte, te-a îmbrătisat ca exilat si te-a adăpostit ca
pe un străin pribeag 21 , atunci cînd frîntur~ ta de trib s-a ~upt şi s-a despărţit
de orient şi de tribul primitiv. 12 Nu călca datina frumoasă a ospeţiei şi
vei fi slăvit de mulţime pentru dragostea t,a de oameni: vei învăţa pe ascultători că impietatea ne dezgustă, ciici aduce numai rele. Dacă doreşti bani,.
romanii sint gata să-ţi dea imediat, căci sîntern un popor iubitor de cinstire,.
iar avutia noastră stă în mărinimie si
dărnicie. 13 Stăpînesti un pămînt
'
'
întins şi cu multă lărgime, unde locuitorii nu se simt strîmtoraţi, iar cei care

.

2

° Comparaţia

cu romanii din antichitate este un motiv literar des folosit îno
mai ales în timpul migraţiei popoarelor.
21
După ce enumeră alianţele, mijloacele materiale şi armele spirituale ale Bizanţu.
lui, autorul aruncă asupra duşmanului vina de a fi un uzurpator al dominaţiei romane.
singura legitimă în teritoriile ocupate vremelnic de hanul avarilor.
literatura

bizantină,
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vin la voi nu duc lipsă de cele necesare pentru viaţă. 14 Intoarce-te în
ţara ta, pe care ţi-au dăruit-o romanii, şi nu-ţi întinde stăpinirea dincolo de
hotarele tale. 15 Chiar cind suflă cu furie, vînturile nu pot abate arborele
înalt şi falnic 22 , cu coamă stufoasă, trunchi puternic, rădăcini adînci şi
umbră deasă, hrănit la timp cu apă adusă pe canale sau ingrăşat de belşugul
ploilor venite din ceruri. 16 Cei care pun piciorul cu obrăznicie dincolo de
hotarele lor vor fi cuminţiţi cîndva cu o pedeapsă binemeritată şi vor suferi
o ruşine mai dureroasă <lecit suferinţele pricinuite".

6
Hanul se înfurie şi îl pedepseşte aspru pe Comentiolus. Altă solie la avari. Li se
alte douăzeci de mii de monede de aur pe lingă cele optzeci de mii.

făgăduiesc

1 Cînd această aspră învinuire a luat sfîrşit, hanul era stăpînit de 0
tulburare adîncă şi sîngele îi fierbea; toată faţa i se făcuse roşie ca purpura
de minie, ochii ii scînteiau ca unui nebun, iar sprîncenele i se umflaseră atît
de mult încit ameninţau aproape să iasă din frunte; întreaga lui înfăţişare
<lovedea că solii nu vor fi cruţaţi; deci plutea o mare primejdie peste capul
lui Comentiolus din cauza cuvintării sale. 2 Barbarul a uitat de respectul
cuvenit solilor şi l-a batjocorit pe Comentiolus cu lanţurile închisorii; i-a
pus cătuşe de lemn la picioare, a răvăşit cortul solului şi apoi, potrivit unei
datini locale, „l-a ameninţat" cu pedeapsa capitală. 3 A doua zi s-a liniştit,
căci fusese îndemnat cu vorbe potrivite de către fruntaşii avarilor să nu-l
omoare, ci să-i pedepsească pe soli numai cu închisoarea. In cele din urmă
hanul s-a învoit, le-a dăruit pe neaşteptate viaţa şi i-a lăsat p0 cei năpăstuip
să se întoarcă la împărat.
4 In anul următor a fost ales din nou Elpidius şi trimis în aceeaşi solie;
'Şi după ce a ajuns la han, a cerut să vină împreună cu el un sol 23 la împărat
spre a însufleţi tratativele şi a adăuga alte douăzeci de mii de monede de am
peste cele prevăzute în înţelegerea anterioară. 5 Hanul a primit propunerea
şi l-a trimis la împărat, împreună cu Elpidius, pe Targitius, un barbat vestit
din neamul avarilor. Ei au venit amindoi la împărat, au ţinut sfat şi s-au
învoit ca romanii să plătească douăzeci de mii de monede de aur peste cele
optzeci de mii; sau, în caz de atitudine nepăsătoare, să fie înfrunt.aţi cu răz
boi . .S ln felul acesta părea că se înfiripase o înţelegere şi că războiul luase
sfîrşit. Dar in scurt timp buna rînduială a păcii s-a năruit, iar neamul avarilor
a pornit din nou asupra romanilor, însă nu pe faţă, ci, cu o deosebită uşurinţă,
prin mijloace înşelătoare.
22
•
Motivu~ arborelui înalt şi falnic care nu poate fi abătut lesne de vînturi era curent
în literatura antică .
23
•
ln anul 58~ Elpidius s-a tntors la Constantinopole împreună cu Targitius solul

,

n~~
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7
Înaintarea ameninţătoare a slavilor spre zidurile cele lungi şi vitejia memorabilii
a comandantului Comentiolus în timpul măcelăririi şi alungării lor.

1 Ei au adus neamul sclavinilor 24 , au pustiit cea mai mara parte a
teritoriului roman, s-au năpustit asupra zidurilor lungi şi, înfruntîndu-le
în ochii tuturor, au pricinuit o sumedenie de omoruri. 2 De aceea împăratul
s-a înspăimîntat şi a început a străjui zidurile lungi; a scos din oraş mulţi
mile oştilor aflate în jurul său şi cu mijloacele aflate la îndemînă a rînduit
un front destul de puternic. 3 Atunci Comrntiolus a primit o comandă militară importantă, a înaintat în Tracia şi a alungat mulţimile sclavinilor. El
a ajuns pînă la rîul numit Erginia 25 , a căzut pe neaşteptate şi cu toată
puterea asupra sclavinilor şi a pricinuit multă moarte în rîndurile barbarilor.
4 De aceea a fost numit din nou comandant suprem de către împărat şi trimis.
împotriva duşmanilor, fiind distins cu demnităţi romane şi primind titlul
de dregător militar, numit de romani praesens 26 • 5 Apoi în restul verii a
strîns trupe romane, s-a îndreptat spre Adrianopole şi l-a înfruntat pe Ardagast, care avea cu el mulţimi numeroase de sclavini, cete însemnate de prizonieri şi prăzi strălucite. După ce a petrecut noaptea acolo, a ajuns a doua
zi dimineaţă lingă cetatea Ansinon 27 şi s-a încăierat voiniceşte cu barbarii.
6 A zdrobit ariergarda duşmanilor, i-a pus pe fugă şi i-a alungat pînă la
Astica 28 : vitejia romană a adus prizonierilor o zi luminoasă. Comandantul
oştirii a sărbătorit victoria şi a ridicat un trofeu.

Hanul
scitică.

calcă

din nou tratatul: cauza este un oarecare Bocolabras, mag de origine
Targitius, solul hanului, este exilat într-o insulă. Oraşe romane sint cucerite.

1 La începutul toamnei barbarii au călcat din nou tratatul şi au nesocotit pe faţă înţelegerea privitoare la război. Voi arăta cauza, fără să mă
sfiesc. 2 Era un bărbat scit cu numele Bocolabras. (Dacă doreşte cineva să
cunoască înţelesul mai lămurit al acestui nume, îl voi tălmăci îndată în limba
greacă: 3 traducînd cuvîntul din scită 29 în elină, obţinem sensul de „mag'\
ceea ce-i tot una cu „preot" .) Acesta a făcut în timpul acela o faptă cuteză
toare şi plină de primejdii. 4 S-a culcat cu una din femeile hanului şi, momit
de o scurtă plăcere, s-a văzut încilcit în mreaja grozavă a unei primejdii de
24 Pătrunderea slavilor la sud de Dunăre este documentată începînd din secolul al
VI-lea. în această privinţă există o literatură întinsă, din care cităm numai cîteva titluri
mai importante: P. N. Tretjakov, VostoenoslaCJjanskie plemena, Moscova, 1953; P. Lemerle,

lnCJasions et migrations dans les Balkansdepuis la fin de l'epoque romaine jusqu'au VJJl-e
siecle, Revue historique, CCXI, fasc.2, 1954, p. 265-308.

Erginia (azi Ergene), afluent de stînga al rîului Hebrus (Marica) din Tracia.
Prin praesens se înţelegea titlul de magister militum praesentalis, creat în secolul
al IV-iea pentru a numi pe guvernatorii militari din Orient şi lllyricum.
27
Ansinon, cetate întărită lingă Adrianopole (Edirne).
28 Astica, regiune în Tracia, la nord de rîul Hebrus (Marica), între Adrianopole Şi•
Philippopolis (Plovdiv).
29
Prin limbă scitică autorul înţelege aici limba hunilor.
26

28
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moarte. Bănuind că fărădelegea lui va fi descoperită şi-i va atrage o pedeapsă
de pomină, el a înduplecat şapte bărbaţi din rîndurile supuşilor gepizi 30
'Şi împreună cu ei s-a pregătit de fugă la neamul lui de baştină. 5 Aceştia
erau huni şi locuiau în răsărit, în apropiere de perşi, fiind cunoscuţi de cei
mai mulţi sub numele de turci. 6 Dar, în timp ce trecea Dunărea cu gîndul
'Să meargă în cetatea Libidin 31 , a fost prins de către unul dintre comandanţii
romani puşi de pază la Dunăre, şi a dat pe faţă neamul, locurile unde a petrecut mai înainte şi aventuta de dragoste care îl izgonea de acolo. 7 Deoarece
părea convingător în istorisirea nenorocirii sale, a fost trimis de către comandant la împărat; şi prin aceasta se înţelegea că romanii au călcat tratatul
şi că au dezlănţuit războiul; apoi a venit ca sol în cetatea împărătească Targitius spre a recolta de la romani avuţia stabilită, care creştea şi se cocea
pentru han în fiecare an, potrivit înţelegerii. 8 Acest lucru l-a înfuriat pe
împărat din cale-afară, socotindu-se pur şi simplu înşelat de avari, deoarece
unul cerea avuţia regulată şi veniturile păcii, iar celălalt nu stătea liniştit,
ci pustia Europa şi distrugea oraşele. 9 De aceea Targitius a fost exilat pe
şase luni în insula Chalcitida 32 , sub pază severă; pînă într-atîta fierbea de
minie inima împăratului, incit ameninţa să pedepsească solul cu moartea.
10 Cei din jurul hanului au prădat locuitorii din preajma sciţilor şi moezilor
şi au ocupat o mulţime de oraşe ca Ratiaria, Bononia, Aquae, Dorostol, Saldapa, Pannasa, Marcianopolis şi Tropaeum 33 • 11 Acţiunea militară i-a dat
mult de lucru, deoarece orăşelele acestea nu s-au predat cu uşurinţă şi în
mod necugetat; însă însufleţirea generală i-a hărăzit un mare spor de încredere, după cum înfrîngerea pregăteşte de obicei nenorociri, care cu greu pot
fi înlăturate. Împăratul l-a numit comandant pe Comentiolus şi l-a pus in
fruntea întregii oştiri.
9
Trecerea la evenimentele din Persia. Lupta
fluviul Nymphius.

nefavorabilă

între romani

şi perşi

de

lingă

1. Evenimentele în legătură cu hunii care trăiesc lingă Dunăre au
constituit oarecum avanscena istoriei noa.stre; dar să încredinţăm acum lirei
noastre şi faptele petrecute în Persia, căci mă voi întoarce la începuturile
domniei lui Mauricius si voi descrie războiul cu mezii. 2 Să nu-mi aducă
cineva învinuirea că, clin pricina aceasta, mă întorc îndărăt la lucruri mai
vechi, deoarece eu nu voi înfăţişa acum aceleaşi fapte, cu toate că ele s-au
petrecut în acelaşi timp. 3 Continuitatea celor expuse mai sus nu este frîntă
pînă într-atîta încît să nu putem face loc, alături de ele, şi altor fapte, fără
să producem confuzie în mintea cititJrilor.
30

şi

Gepizii

trăiau

în Transilvania

şi

au fost

risipiţi

în anul 567 de

către

longobarzi

avari.
31

Pentru localizarea

cetăţii

Libidin, a se vedea Studii clasice XVIII, 1979, p. 145-

149.

Chalcitida, insulă în Propontida.
Ratiaria, azi Arfar pe malul drept al Dunării în Bulgaria; Bononia (Vidin). în
nord-vestul Bulgariei; Aquae (Gamzigrad), în nord-estul lugoslaviei; Dorostol (Silistra),
pe rodul drept al Dunării; Saldapa (Abrit, General Tosevo). în nord-estul Bulgariei; Marcianopo!is (Devnja), în nord-estul Bulgariei; Pannasa, la vest de Marcianopolis; Tropaeum
Traiani (Adamclisi, în Dobrogea).
32

33
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4 E1·a în primul an de domnie a împăratului Mauricius, după războiul
memorabil împotriva perşilor, purtat de Tamchosro 34 , conducătorul oştilor
medice din timpul acela. Impăratul l-a luat de la taberele din Armenia şi
1-a mutat la armatele din răsărit pe Ioan, poreclit de romani „Mustăciosul" 35 ,
din cauza mustăţilor sale lungi şi stufoase. 5 Indată ce a fost numit conducător al oştilor din răsărit, el a tăbărît în locul unde rîul Nymphios îşi uneşte
apele cu fluviul Tigris. Deci războiul a izbucnit în această regiune; Ioan se
afla în fruntea armatei romane, iar cea persană era condusă de Cardarigan.
6 Acest nume este o dregătorie la parţi, iar perşilor le place să se numească
după dregătorii, deoarece socotesc drept lucru nevrednic să poarte numele
lor de naştere, căci admiră mai mult darul întîmplării decît legea pămîntească
şi numele dobîndit încă din pîntecele mamei. 7 Ioan şi-a rînduit toată mulţimea
oştirii sale în trei despărţituri: el însuşi a luat despărţitura din mijloc, subcomand_antul Curs despărţitura din dreapta, iar Ariulf pe cea din stînga, însă
cele _trei despărţituri formau o masă compactă. Tot aşa era rinduită şi armata
pe_~ş1lor. 8 După ce trîmbiţele au dat semnalul de luptă şi intervalul de la
mijloc s-a micşorat, a început încăierarea. Romanii au inaintat din două
laturi, Ioan la mijloc şi Ariulf la stînga, şi au înfrînt oştile din faţ,ă. 9 Curs
n-a luat parte la luptă, deoarece îl invidia pe Ioan din pricina vredniciei sale,
ca pe unul care urmărea. chipurile, să dobîndească cea mai mar·0 glorie. Perşii
s-au retras, căci se temeau ca armata din fată să nu-i înfrunte cu mai multă
înverşunare. 10 După ce au văzut că oaste~ lui Curs nu ia parte la luptă,
romanii -~u întors spatele barbarilor şi s-au îndreptat spre locuri mai abrupte.
11 Perşu s-au întors din nou la atac, au văzut călărimea romană obosită
de tensiunea alergării şi de greutatea retragerii prin locuri întărite şi pră
păstioasr, au înfruntat-o cu bărbătie si au masacrat cea mai mare parte a
oştirii romane; şi abia an îngăduit b~rb~rii ca romanii să se întoarcă în tabăra
lor. Aşa s-a terminat războiul, şi se apropia toamna.

10
Mauricius şi Constanlll!n fac 'nuntă măreaţă; întreaga cetate se bucură şi ii felicită.

1 lrnpăratul l-a primit în palatul imperial, cu pompă şi strălucire, pe
Paulus 36 , sosit de curînd în cetatea lui Constantin, iar a doua zi
s-a lăsat purtat în alai de nuntă. 2 El a chemat la sine pe Ioan, conducătorul
scaunelor episcopnle, în sala mare, alături de aula mare a împăraţilor (ea
se numeşte Augusteu) 37 şi l-a rugat să obţină îngăduinţă de la Cel Puternic,
prin rugăciunile patriarbului adrernte lui Dumnezeu, să fie săvîrşită cu bine
tatăl său

Tam~hosro este format din apelativul talim „putere" şi Chosro. El era un titlu
A. Christensen, p. 410.
35
Trac de origine, Ioan Mustăciosul a fost numit comandant îndată după suirea
pe tron a lui Mauricius la 14 august 582.
38
lmpreună cu tatăl lui Mauricius au sosit din Capadocia în capitală mama lui,
fratele Petru şi surorile Teoctista şi Gordia. Tatăl său, Paulus, a fost înălţat la rang de
patrician şi a intrat în senat.
37
Nunta a avut loc în palatul Dafnis, construit de împăratul Constantin, şi compus,
intre altele, dintr-o sală mare numită Augusteu şi dintr-o sală octogonală, destinată penlru
odihnă. R. Janin, Constantinople by::.antine, p. 113-114.
34

la

perşi.
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nunta împăratului. 3 Patriarhul a dat ascultare voinţei împărăteşti, s-a
rugat lui Dumnezeu, a luat mîinile împăraţilor şi le-a împreunat, apoi a
binecuvîntat cu urări de fericire căsătoria împăratului; după aceea a pus
cununile pe capetele împăraţilor şi i-a făcut părtaşii sfintelor taine dumne:zeieşti, cum e obiceiul celor care cinstesc această preasfintă şi neprihănită
credinţă. 4 In cele din urmă cei mai străluciţi dintre fruntaşii dregătoriilor,
pe care împărtul îi cinstea cu titlul de „părinţi", l-au însoţit pînă la camera
nupţială, deoarece se bucurau de bunăvoinţa lui, deşi nu erau de neam mare.
-O Aceşti însoţitori <le nuntă au venit în faţa palatului imperial şi cereau în
ovaţiile lor ca mirele, împăratul şi stăpinul tronului, să se arate oştilor şi să
-ofere daruri de nuntă supuşilor. 6 Camera nupţială a împăraţilor era impodobită în chip grandios: în jur se aflau portretele primilor impăraţi mari,
înfrumuseţate cu aur şi pietre scumpe; iar pe pereţi atîrnau covoare lucrate
din purpură tyriană, de culoare strălucitoare şi de mare valoare. 7 In taină,
spre a nu fi văzută încă de popor, copila lui Tiberius, fecioara-mireasă, a fost
condusă· de împărat spre patul nupţial, acoperit cu ţesături fine, variate şi
frumos rînduite. 8 Impăratul a ajuns în curînd în camera nupţială, fiind
întimpinat cu strălucire de mai mulţi bărbaţi îmbrăcaţi in veşminte albe,
apoi a trecut pe un balcon cu perdele înalte spre a prezenta solemn in faţa
spectatorilor pe noua împărăteasă şi spre a o îmbrăţişa. Era de faţă însoţi
torul de nuntă al împăratului, un eunuc împărătesc cu numele Margaritas,
bărbat vestit în palatul imperial. 9 Impărăteasa s-a ridicat de pe tron şi
l-a salutat pe mire şi împărat, iar mulţimile au ovaţionat cu urări de nuntă.
Sub privirile poporului însoţitorul de nuntă a oferit mirelui şi miresei o
cupă cu vin, deoarece nu putea să le pună pe cap cununi, căd tinerii căsătoriţi
nu erau persoane private, iar faptul acesta ar fi înjosit demnitatea imperială.
10 Acestea s-au petrecut a doua zi, însă capitala a prelungit sărbătoarea
timp de şapte zile şi s-a împodobit cu argintărie, căci a fost scoasă la iveală
avuţia romană: discuri ovale, vase, farfurii, talg~re şi coşuri de argint. Tăi
nuite pînă atunci în case, podoabele de aur au fost scoase la vedere pentru
{)ricine voia să le privească. 11 Răsunau pretutindeni flaute, fluiere şi chitare
pentru plăcerea şi desfătarea tuturor. O mulţime de scamatori şi măscărici
işi arătau zilnic dibăcia în faţa iubitorilor ele spectacole. 12 Alţii luau în rîs
pe scenă pe cine voiau şi înfăţişau cu multă tragere de inimă comedii sau
piese cu conţinut dramatic. Au avut loc şi întreceri cu cai. iar împăratul a
()spătat în palatul imperial pe marii dregători ai statului. Şi aşa s-a încheiat
nunta aceea de pomină.
11
Incendiu în for la început,ul domniei lui ~fauricius. Minunea din cupa martirei
Gliceria. Scamatorul Paulinvs este crucificat, iar fiul său decapitat.

1 Deoarece rămîne lucru }(,murit pentru toţi că istoricul dă la iveală
fapte însemnate, să ame3tecăm 1:1.cum printre cele vesele şi intîmplări mai
triste. La începutul primăverii 36 , in for, loc vestit în cetate, au izbucnit.
flăcările ameninţătoare ale unui incendiu, punînd în primejdie liniştea ora38

Incendiul din Constantinopole a izbucnit în luna aprilie 583.
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şului; şi n-a fost cu putinţă să fie stăvilită furia focului. 2
cetăţenii au domolit flăcările şi
aurul, căci se întîmpla că sufla un
toată capitala.

le-au răpus avîntul cu
vînt puternic şi scînteile

In

cele din urmă

şuvoaie de apă ca
ameninţ.au aproape

3 Tot în anul acela un oarecare Paulinus, bărbat foarte cunoscut în
cetate şi înzestrat cu multă învăţătură, şi-a întinat sufletul în cloaca scamatoriilor înşelătoare şi a fost prins. Modul cum a fost descoperită absurditatea cuvintelor sale este neobişnuit şi voi povesti acum această întîmplare
vrednică de admiraţie. 4 Înşelătorul avea o cupă de argint, în care aduna
sîngele scurs din victimele jertfite forţelor demonice. 5 El a vîndut această
cupă unor argintari, iar cumpărătorii au plătit lui Paulinus banii şi au încercat
să valorifice vasul: l-au expus în faţa intrării prăvăli ai lor şi-l ofereau oricui
voia să-l cumpere. 6 ln acel timp trebuia să sosească în Bizanţ episcopul din
oraşul Heracleia, numit odinioară Perint 39 ; acesta s-a uitat la cupa înşelă
torului, expusă pentru vînzare, a cumpărat-o cu multă bucurie şi, după ce
a ieşit din cetate, s-a îndreptat spre scaunul său episcopal. 7 Deoarece mirul
sfinţit care ieşea din trupul martirei Gliceria se scurgea într-o cupă de bronz,
din veneraţie adincă faţă de cele sfinte, arhiereul a schimbat cupe!e: a luat-o
pe cea de bronz de la destinaţia avută pină atunci şi a pus in locul ei pe cea
de argint ca să se adune mirul ce se scurgea din voinţa lui Dumnezeu.
8 Dar din acea clipă înainte rîul minunilor a încetat să curgă şi izvorul harului
divin a secat. Martira şi-a veştejit puterile, şi-a sistat harul şi şi-a retras
darul, arătînd că mirul nu mai curgea din cauza miniei sale, căci „curăţenia
nu trebuie să se amestece cu necurăţenia" 40 , ca să însăil în povestirea mea
ceva potrivit din erudiţia străină credin yei. 9 Lucrul acesta s-a întîmplat
timp de mai multe zile în şir, aşa incit a ajuns să fie cunoscut de toată cetatea
şi episcopul era cit se poate de îndurerat: îşi plîngea fapta, jelea încetarea
minunilor, chema în ajutor harul dumnezeiesc, nu îngăduia paguba, căuta
pricina ei şi-şi ducea cu răbdare povara ruşinii; iar viaţa ii ajunsese de nesuferit, pentru că biserica fusese lipsită de darul minunilor. 10 De aceea cei
din jurul său posteau şi se rugau, lăsau să curgă lacrimi însoţite de suspine,
organizau suplicaţiuni care ţineau toat·ă noaptea şi făceau tot ce puteau
pentru a înlătura supărarea lui Dumnezeu şi a obţine bunăvoinţa lui. 11 Dar
după ce Dumnezeu şi-a liniştit temeinic minia şi s-a indurat cu bună dreptate
de neştiinţa omenească, a devenit lămurită în vis, pentru episcopul cetăţii,
idolatria cupei: 12 el a înlăturat imediat din biserică cupa cumpărată, a
pus-o la loc de cinste pe cea de bronz drept ofrandă sfîntă şi autentică, întocmai ca pe o fecioară nepătată de înşelăciunea idolească; şi iată că deodată
s-au ivit din nou minunile: 13 curgea mirul sfînt, se revărsa harul, izvorau
darurile, secau lacrimile, încetau plînsetele, era înfierată idolatria şi sanctuarul îşi dobîndea iar faima de altădată, deoarece Dumnezeu devine îndurător cînd ne rugăm la el cu evlavie. 14 Episcopul s-a întors în cetatea împă
rătească, a aflat cine a vîndut negustorilor cupa, s-a dus la patriarhul Ioan
şi i-a povestit toate cele întîmplate. 15 Acesta s-a înfuriat peste măsură de
cele povestite şi n-a mai putut îndura să audă aşa ceva, ci a mers în grabă
la palat şi i-a împărtăşit împăratuh< 2eea ce auzise. 16 Mauricius se arăta
39
Perint, nume tracic, înlocuit în a11ul 275 prin Heracleia (azi Eregli). pe coasta
Propontidei, ajuns ulterior episcopie.
40 Platon, Phaidon 67, '10-11.
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destul de reţinut faţă de pedeapsa capitală a celor vinovaţi şi credea că păcă
toşii trebuiau îndreptaţi mai curînd prin căinţă decît prin supliciu. 17 Dar
patriarhul işi apăra cu fermitate punctul de vedere şi îndemna stăruitor ca
renegaţii credinţei să fie arşi pe rug, citind textual cuvintele apostolului
Pavel 41 , care spune aşa: 18 „Pentru cei care s-au luminat odată şi au gustat
darul cel ceresc şi s-au făcut părtaşi duhului sfînt şi s-au înfruptat din cuvînt,ul
cel bun al lui Dumnezeu şi din puterile veacului viitor este cu neputinţă, dacă
au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc a doua
oară pe fiul lui Dumnezeu şi-l fac de batjocură. 19 Ţarina, cînd soarbe ploaia
ce se coboară adeseori asupra ei şi rodeşte iarba folositoare celor pentru care
a fost muncită, primeşte binecuvîntare de la Dumnezeu, dar dacă aduce
spini şi ciulini, se face netrebnică şi blestemul îi stă aproape, iar Ia urmă focul
o aşteaptă".
20 Voinţa împăratului a început să se clatine şi argumentele lui Ioan
au învins. A doua zi s-a constituit un tribunal, iar înşelătorii au fost cercetaţi
şi condamnaţi la o pedeapsă ce nu putea fi evitată. 21 Paulinus a fost răstig
nit pe un stîlp puternic, despicat la virf: călăii i-au introdus grumazul in despicătură, i-au presat vertrebrele de la gît şi l-au sufocat; şi aşa şi-a încheiat
el viaţa cea lipsită dP evlavie, după ce a asistat mai întîi la tăierea capului
fiului său; căci îşi asociase feciorul Ia înşelăciunile, mîrşăvenia şi farmecele sale-

12
Cetatea Aphumon asediată de perşi, iar Acbas de romani, însă eliberată de perşii
care atacă. Un teribil cutremur de pămînt la începutul domniei lui Mauricius;
consulatul şi dărnicia sa faţă de popor.
Conducătorul oştirii medice a înconjurat cetatea Aphumon 42 şi căuta
s-o cucerească, iar comandantul armatei romane a aflat de acest lucru, s-e
apropiat de Nymphios şi încerca să ocupe Acbas 43 • 2 Intăritura aceasta
era greu de cucerit şi cu neputinţă de împresurat, căci se afla aşezată in strimtoarea unui munte şi era apărată din două laturi de văgăuni adînci, incit să
intimpla că avea o singură intrare în faţă, ocrotită de un zid format din îngră
mădiri de bolovani puternici. 3 Cînd comandantul roman a pornit la atac
împotriva celor din cetate, asediaţii au aprins torţe deasupra cununii de întă

1

rituri, vrînd să arate celor care luptau împreună cu cardariganul lingă Aphcmon că se află în primejdie, deoarece conducătorul perşilor dăduse acest
consemn luptătorilor din Acbas. 4 A doua zi în zori oastea perşilor a pornit
in rinduri strînse, a descălecat şi a început lupta, iar după ce a aruncat o
mulţime de săgeţi şi suliţi, barbarii i-au răpus pe romani. 5 Ei au învăluit
privirile adversarilor cu o ploaie de proiectile, căci sint un neam de suliţaşi
şi arcaşi: puterea le stă în suliţă şi săgeată, care in mîinile lor capătă aripi
6 Romanii au fost închişi într-un loc strîmt de munte şi presaţi cu stăruinţă;.
mulţi s-au aruncat de pe zidurile dinspre Nymphios, căci prăpastia nu era
•

41
42

Pavel, Epistola către e11rei 6, 4- 8.
Aph?m~I!- ~e af~a în provincia Arzan~na, la nord de Martyropolis (Maiferkat)„

capitala provmcie1 b1zantme Sofanena. E. Homgmann, 30 şi 34.
43
Cetatea Acbas era aşezată pe rtul Nymphios (azi Batmansu), la est de Martyropolis.
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prea adîncă, iar unii au fost capturaţi de barbari. 7 Cei care şi-au deschis
drum printre dealuri şi munţi au scăpat de primejdie, s-au salvat împotriva
aşteptărilor, au trecut rîul Nymphios şi au venit în tabăra romană.
8 După sfîrşitul anului, în toiul primăverii 44 , cînd glia se acoperea de
verdeaţă, în ziua aniversării cetăţii Constantinopole (era în primul an de
domnie a împăratului) s-a produs o zguduire şi un puternic cutremur de
pămînt, ca şi cum pămîntul ar fi sărit din ţîţîni. 9 Nu voi arăta cauza, deoarece
Stagiritul a filozofat destul asupra acestui fenomen: dacă el pare convingător,
slăvită să-i fie buna înzestrare; iar de nu, să îngăduie fiecare tatălui său să se
entuziasmeze de această învăţătură. 10 Deci pe la apusul soarelui s-au zguduit
măruntaiele pămintului, pricinuind groază nespusă, incit, de teamă, şi cei
care ardeau de dorinţe ca iepele au fost aduşi la cuminţenie, asemenea şco
larilor aflaţi la un joc de zaruri, dnd soseşte pe neaşteptate profesorul. 11 Au
tras repede perdeaua la începerea întrecerilor hipice, care se întîmplau să fie
semn de veselie, deoarece se năpustise pe neaşteptate primejdia. Toate lăca
şurile sfinte au căzut la pămînt, cutremurate de sosirea morţii. 12 Era în
al doilea an de domnie a lui Mauricius 45 • ln timpul iernii împăratul a fost
declarat consul, a urcat în carul imperial şi a urmat un spectacol dintre cele
mai strălucite: il trăgeau pe împărat nu cai, nu catîri şi nici elefanţi, ci oameni
din tagma şi cu numele cele mai onorabile. 13. După ce s-a suit in car, a făcut
parte supuşilor din averile sale. Cetăţenii care se împărtăşeau din fericirea
împărătească il slăveau cu imnuri, iar sărbătoarea luminoasă ca aurul îi
umplea pe toţi de bucurie.

13
Concedierea lui Ioan. Philippicus, cumnatul împăratului, este numit praetor Orienlis.
Expediţiile sale. La întoarcerea din Persia romanii rătăcesc drumul şi sînt chinuiţi
de o sete grozavă. Ei ucid prizonierii de ambele sexe, iar copiii cruţaţi mor de sete.

1 La începutul acestui an a fost îndepărtat de la conducerea armatei
Ioan, pe motiv că nu era în stare să reziste perşilor, deşi primise ajutoare
mai puternice pentru ducerea războiului. 2 In locul lui, împăratul a rînduit
şi a numit pe Philippicus 46 , un bărbat îndemînatic şi rudă foarte apropiată
cu familia imperială, căci se întîmpla să fie soţul Gordiei, sora împăratului.
3 După ce a fost numit comandant, el s-a dus în apropiere de muntele zis
Aisuma 47 , şi-a măsurat loc de tabără şi a început a recruta oşteni pentru
expediţie. La începutul toamnei se afla cu tabăra lingă Tigris. 4 Apoi a primit diferite ajutoare şi s-a îndreptat spre locul numit Carcharoman, unde a
rămas cîtva timp şi a aflat că cardariganul vrea să se urce pe muntele !zala
prin întăriturile de la Maiacariri 48 • 5 De aceea comandantul roman a plecat
44

Evenimentele au avut loc în primăvara anului 583.
Adică între 14 august 583 şi 13 august 584.
46 Philippicus a fost numit comandant după 14 august 583.
47
Aisuma (azi Kardja·Dag), din care izvorăsc mulţi afluenţi ai fluviului Tigris,
tn tre care şi Aboras.
48 Carcharoman, sat pe malul drept al Tigrului, la sud-vest de Amida. În siriană
numele însemna „Cetate romană"; Maiacariri (în siriană „ape reci"), în partea de vest a
muntelui Izala.
46
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de acolo, s-a îndreptat spre cimpia de lingă Nisibis, a tăbărît in locuri înalte,
a coborît repede in Persia şi a făcut prăzi numeroase. 6 Nu mult timp după
aceea un muncitor de pămînt i-a arătat cardariganului drumul străbătut
de oastea romană şi i-a spus cam aşa :„Tu rătăceşti prin munţi, purtat de
nădejdi goale, iar armata romană jefuieşte ţara mezilor". 7 Cardariganul
s-a intors indărăt şi a încercat să organizeze incursiuni împotriva armatei
romane, dar comandantul nostru şi-a strîns oştile şi a tăbărît lîngă muntele
lzala, deoarece locurile ofereau un adăpost sigur; şi le-a întărit cu străji
puternice. 8 După aceea a mers la rîul Nymphios, ducînd cu sine primii lauri
glorioşi ai conducerii militare. A cutezat să năvălească din nou în pămîntul
mezilor şi a jefuit ţinuturile de lîngă Bearbaes 49 , dar perşii au auzit de aceste
isprăvi şi au trimis călăreţii împotriva lui, dar cea mai mare parte a cavaleriei a fost nimicită. 9 Se zice că romanii au rămas înmărmuriţi de repeziciunea cu care au sosit barbarii şi au ieşit din ţara mezilor, după ce şi-au
împărţit toată oastea în două. 10 Unii au venit împreună cu comandantul,
la Sisarbanon şi apoi la Rabdios, iar a doua întocmire a rătăcit şi s-a ostenit
mult timp pe drumul spre Theodosiopolis 50 • Ştim din auzite că pe acolo pă
mîntul este secetos şi n-are apă pînă lîngă rîul numit Aboras. 11 De aceea
romanii au căzut într-o primejdie de necrezut şi au suferit grozav din cauza
lipsei de apă; căci ce putea fi mai rău pentru oaste decît o asemenea nenorocire? 12 Trăgeau la sorţi cu cruzime viaţa prizonierilor şi-i ucideau pe toţi,
bărbaţi şi femei; iar pe copii ii cruţau, deoarece le era milă de vîrsta lor fragedă; însă în scurt timp i-a răpus şi pe ei lipsa de apă. Romanii după ce au
îndurat mari suferinţe au ajuns în Theodosiopolis.

14
Philippicus permite soldaţilor săi să jefuiască ţinutul Arzanena, încearcă să fie
stimat prin imitarea lui Scipio Romanul. Cade bolnav. Cardariganul atacă zadarnic
Monocarton n, organizează prădăciuni şi incendii. Philippicus se întoarce în Bizanţ; apoi pleacă din nou la începutul primăverii.

I ln anul următor Philippicus şi-a dus cu încredere armele in regiunea
Arzanena şi a făcut prăzi strălucite şi vrednice de luat în seamă. 2 Mergea
vorba că comandantul era foarte iubitor de învăţătură, îşi culegea cunoştin
ţele de la înţelepţii antichităţii şi-şi cîştigase această pricepere în arta militară desăvîrşită din experienţa marelui conducător de oşti Scipio 52 • 3 Cei care
au înălţat prin scrisul lor monumente în amintirea întimplărilor istorice,
asemenea unor statui divine, au arătat că Hanibal, conducătorul cartaginezilor, pustia pămîntul roman din Europa, iar Scipio cel Bătrîn a lăsat in
părăsire războiul din ţara sa, a debarcat pe pămîntul cartaginez şi a pus
duşmanul în mare primejdie. 4 Aflînd de soarta cartaginezilor, Hanibal s-a
~ 49

Bearbaes (Betasbaie), -cetate şi provincie persană. l
Sisarbanon sau Sisabranon şi Rabdios, cetăţi la nord-vest de Nisibis. Theodosiopolis, cetate aşezată nu departe de izvoarele fluviilor Tigris şi Eufrat, lingă hotarele dintre
Persia şi Armenia.
01 Monocarton, oraş în provincia Osroena, numit Tiberiopolis după anul 581.
52 Publius Cornelius Scipio (235-183 î.e.n.), poreclit Africanul, învingătorul lui
Hanibal (2li7-183 î.e.n.).
00
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ţară, îndemnat de mersul evenimentelor înspăimîntătoare întîmînsuşi. Se pare că în planurile lui Philippicus a existat un motiv
asemănător, căci hotărîrea lui n-a fost luată fără rost. 5 Dar s-a întîmplat
să fie răpus de o boală grea; de aceea s-a dus la Martyropolis şi a lăsat armata
pe mina tribunului Ştefan, care ajunsese scutierul împăratului Tiberius; iar
comandant-ajutor al tuturor unităţilor militare l-a numit pe hunul Apsih.

întors în
plate lui

6. In felul acesta, din cauza bolii, comandantul nu putea lua parte la luptă,
iar cardariganul şi-a strîns toată oastea şi a asediat cetatea poreclită de curînd
Tiberiopolis şi numită mai înainte Monocarton. Zidurile ei ruinate fuseseră
reparate cu un an mai înainte de către comandantul roman şi erau bine întă
rite, dintr-o fericită prevedere a evenimentelor viitoare. 7 Ajungînd deci
lingă cetăţuie, comandantul perşilor n-a fost în stare s-o cucerească. De aceea
a pătruns îri periferiile cetăţii Martyropolis şi a incendiat biserica profetului
Ioan, aflată pe o înălţime situată la douăsprezece mile spre vest de oraş.
8 Acolo era întîmplător şi un lăcaş locuit de bărbaţi înţelepţi şi cu viaţă curată
numiţi monahi, care căutau să-şi chinuiască trupurile. să moară cu zile, şi să
trăiască meditînd cu înţelepciune la lucruri mai înalte. Barbarul a distrus
din temelii şi această aşezare. 9 A doua zi a pornit de acolo şi a ajuns in
satul Zorbandon 53 , poruncind celor din jurul său să nu părăsească deloc
tabăra, iar în a opta zi a ajuns acasă. 10 Se părea că va merge să prade mai
cumplit ţinuturile romane şi să întoarcă romanilor cu aceeaşi măsură.
Philippicus s-a întremat după boală şi şi-a desfăcut tabăra 54 , căci se apropia
iarna; apoi a sosit în Bizanţ spre a se înfăţişa înaintea împăratului.

15
De aici a plecat din nou la începutul primih·crii. Soli perşi, la romani, veniţi pentru
terminarea războiului. Cuvînlarea solului Mebodes. Un loc comun împotriva răz
boiului. Refuzul romanilor şi dorinţa lor hotărîtă de a se război cu perşii.

1 La începutul primăverii, cînd pe pămînt au inceput să vină căldurile,
Philippicus a plecat <lin cetatea împărătească. După ce a ajuns în Amida 55 ,
au sosit cu pompă soli de la perşi să pună capăt războiului: ei propuneau să
-0bţină cu bani o înţelegere de pace şi l-au trimis la comandantul nostru pe
:satrapul Mebodes. 2. Persul Mebodes a venit la romani, iar comandantul
nostru a organizat o adunare, chemînd la sin<:> pe tribuni, pe centurioni, scutieri şi pe cei mai de seamă căpitani din oastea luptătoare. Cînd rîn<lurile adu·nării s-au umplut, persul Mebodes a început să spună cuvint~le următoare:
:3 „Bărbaţi luptători, nu vă lăsaţi tulburaţi de începutul cuvin tării mele;
iar dacă vă întoarceţi cu gîndurile, îmi schimb şi eu propunerea. Luptaţi pentru
pace şi îndepărtaţi războiul. Consideraţi că suliţa şi sabia şi-au trăit traiul;
războiţi-vă cu fluierul şi cintaţi o melodie plăcută şi păstorească. 4. Regele
perşilor iubeşte pacea şi se mîndreşte să fie primul care înlătură războiul,
căci lupta pentru pace este o faptă împărătească, pe cînd dragostea de răz
boaie aparţine tiranilor. 5 Bărbaţi şi tovarăşi de suferinţe, să punem capăt
Zorbandon, sat lingă Martyropolis.
în toamna anului 584.
66 Primăvara anului 585. Amida (azi Diarbakâr pe Tigris), unul dintre centrele cele
mai importante din provincia :Mesopotamia Superioară.
63

64
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războiului, care nu se satură cu toate jertfele; am îngrăşat pămintul cu sîngele
nostru şi de multe ori am văzut moartea cu ochii, deoarece războiul este
autorul distrugerii, aş zice, chiar, arhetipul şi maestrul hrănit cu sevă pro-

prie al tuturor nenorocirilor umane. 6 li plac cuiva bogăţiile? Dar sîntem
jocul bogăţiei şi sărăciei, uneori ca învingători, alteori ca învinşi, vînturaţi
fără încetare de vicisitudinile războiului, după cum recoltăm roadele schimbărilor. Se mîndreşte unul dintre fruntaşi cu aurul? Dar odată cu această
plăcere a lui vin şi grijile neîncrederii; 7 căci în timpul războiului, ce poate
fi mai trecător ca avuţiile, care trec dintr-o mînă în alta şi apoi iar în alta,
incit posesorul pare că visează sau îşi aminteşte a doua zi de beţia făcută
în ajun? 8 Romanilor, de multă vreme voi daţi imbold războiului, dar puteţi
fi şi apărătorii păcii, căci perşii vă trimit solie să înlăturaţi războiul aducător
de lacrimi: unde a început greşeala, tot de acolo se cuvine să pornească şi
purt.area de grijă pentru îndreptarea ei. 9 Să nu pară cumva pentru voi o
cutezanţă aceste cuvinte pătrunse de dragoste de oameni, căci ieri sau alaltăieri regele perşilor nu s-a cutremurat deloc cînd oastea romană a îndrăznit
să pătrundă în pămîntul mezilor; el nu fuge de încăierare, însă ne-a poruncit
să cumpărăm de la romani, în schimbul unei sume mari de bani şi a unor
daruri strălucite, o înţelegere de pace; 10 căci noi putem pune capăt răz
boiului, dacă cei care au greşit îşi primesc pedeapsa cuvenită. Această despăgubire va linişti minia perşilor şi va curma îndrăzneala romanilor, care.:
ne oferă trîmbiţa războiului".
11 Solul îşi prelungea cuvîntarea, însă romanii erau uniţi şi se împotriveau, făceau gălăgie şi scoteau strigăte, arătînd că se simţeau jigniţi de cuvintele barbarului din Persia; ei lăsau să se înţeleagă că şi romanii puteau
fi mîndri de cele intîmplate de curînd, şi anume că au pătruns în ţara perşilor,
au luat prăzi şi l-au înşelat în aşteptările sale pe cardarigan. 12 Comandantul
nostru a împrăştiat adunarea, în timp ce solul continua să vorbească. Au
trecut citeva zile şi a venit la comandant reprezentantul autorităţii religioase
din Nisibis 66 , care a înfăţişat aceleaşi idei ca şi Mebodes. 13 Atunci comandantul
a trimis propunerile perşilor împreună cu o scrisoare la împărat. Impăratul
a examinat conţinutul scrisorii şi a dat-o imediat dregătorilor imperiali,
apoi a poruncit lui Philippicus să respingă aceste propuneri ruşinoase şi
nevrednice de măreţia romană. 14 Comandantul a citit scrisoarea împăra
tului şi a pornit cu oast.ea spre Mambrathon 67 ; şi aşa a izbucnit din nou
războiul. 15 Comandantul a adunat oştenii şi i-a întrebat dacă sînt însufleţiţi de bărbăţie şi pregătiţi de luptă. Unităţile au răspuns afirmativ şi s-au
legat prin înţelegere de credinţă şi jurămînt, iar comandantul a dat ordinul
de plecare; şi au ajuns apoi în Bibas, pe unde curge rîul Arzamon 68 •

58 Reprezentantul autorităţii reiigioase din Nisibis era probabil creştin şi răspundea
în felul acesta apelului făcut de autoritatea religioasă din Persia.
57
Mambrathon, localitate neidentificată, dar nu prea depărtată de Arzamon şi
Aboras.
58 Arzamon, afluent al rîului Aboras, la sud-vest de Mardes, cetate situată la nordvest de Daras.
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1
Descrierea muntelui I zala. De ce s-a mutat acolo comandantul roman?

1 ln ziua următoare şi-a mutat tabăra în părţile mai ridicate ale cîmpiei, la picioarele muntelui !zala 1 , în stînga lui. Foarte roditor, muntele
Izala produce struguri şi mii de alte feluri de fructe, şi are locuitori numeroşi
şi vrednici, insă este cit se poate de disputat şi expus din toate părţile,
deoarece duşmanii sînt aproape. 2 Pe locuitorii săi nu-i poţi îndupleca să se
mute din ţinutul lor, rîvnit de alţii, nici prin ameninţări şi nici prin cuvinte
blînde, deşi perşii din vecinătate le-au călcat şi prădat ţara de multe ori.
3 Alături de acest munte !zala se află alt munte, numit Aisumas, iar acesta
formează o culme şi se ridică la o mare înălţime; 4 din el se desfac două
picioare de munte, iar din acestea se desprinde muntele !zala, care porneşte
şi el de sus, dar apoi se lasă treptat în jos, îşi lăţeşte poalele şi ajunge pînă
la fluviul Tigris; şi s-ar fi unit cu Eoul sau Caucazul, dacă nu i-ar fi despărţit
oarecum capriciile naturii. 5 Comandantul nostru şi-a mutat trupele acolo,
cumpănind în mintea lui că de la riul persan Buron pină la Arzamon lipseşte
apa şi de nevoie duşmanii vor alege una din două: 6 sau vor sta liniştiţi şi
vor străjui locurile de acasă sau vor încerca să-i înfrunte din nou pe latini
şi vor fi sleiţi de oboseală sau sete, iar călăreţii vor pieri repede, deoarece
oastea romană nu va permite ca barbarii să ia apă din riul Arzamon. 7 A
treia zi a aflat şi armata persană că romanii se află la rîul Arzamon.
2
Fastul cardariganului. El consultă magii: i se promite victoria şi
romanilor. Romanii culeg informaţii despre duşmani.

porneşte

împotriva

1 Cind i s-a vestit acest lucru, cardartganul 2 a ajuns atît de departe
cu insolenţa, incit a rîs cu hohote, ca de o prostie; dar după ce ştirile au pă
truns mai adinc in rindurile oştirii persane, ele i-au amărît pe duşmani. 2 Satrapul consulta pe slujitorii vrăjitorilor, dorea să afle de la magi semnele
1 Muntele Izala se afla în nord-estul Mesopotamiei între Dara, Amida şi fluviul
Tigris, corespunzînd actualului Tur Abdîn sau C.abal el-Izal.
8 Titlul persan cardarigan corespundea
demnităţii bizantine atpa"tlly6c;; „conducător de oaste".
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viitorului şi cerea ca femeile însufleţite de şarpele Python 3 , stăpînite de fantome în timpul naşterii şi posedate de demoni, să prezică viitorul. 3 Cei stă
pîniţi de demoni spuneau că victoria va fi de partea mezilor, iar în luptă
perşii vor salva Persia şi vor schimba soarta războiului. Oastea persană s-a
înviorat cu aceste preziceri şi a început să fie mîndră de sine. 4 Ea a pornit
de la rîul Buron şi s-a îndreptat împotriva romanilor, apoi a adus şi a încăr
cat o mulţime de cămile cu burdufuri pline cu apă, ca să nu ducă lipsă de
apă şi să fie uşor înfrîntă de romani. Perşii erau atît de ancoraţi în speranţele
victoriei, încît mai duceau cu ei şi o mare mulţime de cătuşe, unele de lemn,
iar altele de fier. 5 Comandantul nostru îndemna armata romană să nu se
atingă de sudoarea ţăranilor şi făcea toate acestea pentru a cruţa agricultura.
In ziua următoare a trimis oameni pricepuţi să iscodească duşmanii, punînd
în fruntea lor pe căpitanul Sergius, căruia îi încredinţase paza cetăţii Mardis 4 ,
apoi pe Orygos şi Zogomos, conducătorii unor trupe aliate ale romanilor,
pe care latinii îi numesc de obicei saraceni. 6 Cei trimişi de comandant au
prins cîţiva oameni din mulţimea barbară, i-au chinuit şi au aflat că cardariganul se găsea cu oastea sa tot acolo ca şi mai înainte. Era întîmplător a
şaptea zi 6 din mersul ciclic al săptămînii, n~mită de către divinul dătător
de legi Moise sîmbătă. 7 După ce armata romană a fost pusă la curent cu
toate acestea, comandantul ei a avut bănuiala că duşmanii vor încerca să
atace în ziua următoare, onorată de romani ca zi de repaos din cauza sfinţeniei. sale. A doua zi au sosit cercetaşii şi au anunţat că oştile persane se
apropie.
3
Aşezarea celor două linii de bătaie. Philippicus poartă în toate părţile portretul
sfînt al Mîntuitorului şi sporeşte într.un mod de necrezut tăria sufletească a soldaţilor, apoi adaugă un îndemn. Toţi se închină cu lacrimi lui Dumnezeu pentru
victorie. Comandantul este rugat să se îndepărteze. Loc comun despre incertitudinea războiului. Locul luptei şi vecinătatea ei, patria unor oameni celebri.

1 Philippicus a pus în rînduială armata romană şi a aşezat-o în trei
întocmiri: cea din stînga a încredinţat-o lui Ilifredas, conducătorul cetăţii
Emesa 6 , iar tot în acea întocmire se afla şi hunul Apsih; cea din dreapta a
pus-o sub conducerea căpitanului Vitalius. 2 Comandantul a luat întocmirea
din mijloc împreună cu Heraclius, tatăl împăratului Heraclius 7 • 3 A fost
rînduită şi oastea persană în felul următor: la aripa din dreapta persanul
Mebodes, la cea din stînga Afraates, despre care se zicea că este nepotul satrapului-cardarigan, iar întocmirea din mijloc a fost sortită cardariganului
3 Magia era practicată pretutindeni, dar indicînd numele şarpelui Python, autorul
reflecta o realitate grecească.
4 Mardis (azi Mardin), oraş şi cetate la nord-vest de Dara, important punct strategic
la graniţa cu Iranul, la nord-vest de Nisibis.
6
Ideea de a împărţi timpul în şapte zile venea din Orient şi era pusă în legătură
cu cele şapte corpuri cereşti considerate planete: Soarele, Luna, Marte, Mercur, Iupiter,
Venus şi Saturn.
6
Emesa (azi Homs), oraş în Siria.
7
Heraclius, tatăl împăratului Heraclius (610-641), era originar din Armenia, a
fost un colaborator apropiat al împăratului Mauricius pe frontul dP răsifrit şi exarh în Africa.
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însuşi.

4 Cînd au apărut duşmanii şi se înălţa multă pulbere, Philippicus a
scos la iveală şi a plimbat în toate părţile icoana Dumnezeului-Om (lsusHristos).
Mergea vorba şi se mai spune şi astăzi că ea a fost făcută prin puterea lui
Dumnezeu, şi nu izvodită de mîinile unui ţesător sau închipuită de arta unui
pictor. 6 De aceea este venerată de romani ca un obiect care n-a fost făcut
de mîini omenesti si se bucură de cinstea unei solii dumnezeiesti: romanii
sărbătoresc acea'stă 'icoană extraordinară cu sentimente de nedes~ris. 6 După
ce a dat la o parte vălul ei sacru, comandantul a purtat-o printre rînduri şi
a însufleţit oastea cu o încredere puternică şi de neînvins. Apoi a trecut în
mijlocul mulţimii, plingînd fără întrerupere cu şiroaie de lacrimi sîngele care
avea să curgă în luptă, şi a pronunţat în faţa oştirii cuvinte de îmbărbătare.
7 Tăria cuvin tării sale a sporit avîntul celor vrednici şi a deşteptat cutezanţa
celor nepăsători şi leneşi. Apoi au sunat şi răsunat în toate părţile trimbiţele
:şi au îndemnat trupele să treacă la luptă. 8 Comandantul a trimis icoana
dumnezeiească la Mardes, dind-o lui Simeon, deţinătorul scaunului episcopal
din Amida 8 , care se afla întimplător în momentul acela în tabără. 9 Cei din
lagăr se închinau şi binecuvîntau in ziua aceea icoana sfîntă şi cereau in rugă
ciunile lor ca romanii să obţină victoria în luptă. 10 Căpitanii şi conducătorii
de despărţituri, ba chiar şi cei de stoluri, s-au adunat şi au insistat pe lingă
comandant să se retragă în spatele frontului, deoarece se temeau că lupta ar
putea deveni primejdioasă, dacă ei ar împărtăşi ostenelile împreună cu <linsul.
11 Ei spuneau: „Mişcările războiului sint nesigure, deoarece acesta este capricios şi capătă mii de forme, fiind s~himhător din fire, prin înseşi schimbările
.sale, căci numai nestatornicia ii este statornică. Nenorocirea ivită din întîmplare poate în trece în chip nesfirşi t fericirea succesului". Ei au înduplecat
·Comandantul să-şi schimbe puţin locul. 12 Cimpia unde se dădea lupta se
numea Solachon 9 , după numele unui sat din apropiere. 13 De acolo îşi trăge~
-originea şi Teodo_r, poreclit de bizantini Zetonumios, care deţinea la roma~n
dregătoria de magister; <le asemenea şi Solomon, eunucul împăratului, rindmt
in fruntea războiului cartaginez din Libia, în timpul cînd onora tronul imperial Iustinian. Faptele acestea sint menţionate de scriitorul Procopius 10 în
.opera sa istorică.

4
Romanii victorioşi despoaie duşmanii fără consimţămlntul comandantului. Stratagema acestuia. Fuga perşilor. Măcel întins de ambele părţi. O voce divină se
adresează romanilor. Perşii fugari sînt asediaţi pe o colină.

1 După ce oştile persane s-au încăierat cu armatele romane, căpitanul
Vitalius a împrăştiat cu repeziciune stolurile potrivnice şi a înaintat cu mai
multă cutezanţă <lecit celelalte întocmiri: el a pricinuit un mare măcel şi a pus
mina pe bagajele de luptă ale perşilor, numite de obicei in limba din ţ<ara noasAmida, oraş în Armenia, pe cursul superior al fluviului Tigris (azi Dijârbekr,
Kara Amid).
8
Solachon, cîmpie la vest de Dara. Evenimentele se petreceau ln anul 585.
10
Procopius din Caesarea (circa 500-560), tn Rtlzboiul cu "andalii, cartea a II-a
-capitolele 11-12.
'
8

turceşte
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tuld us 11 . 2 Ajunşi învingători în felul acesta ei întîrziau în preajma prăzilor.
Comandantul armatei nu ştia ce să facă şi era desperat văzînd această lipsă de
disciplină. 3 El a luat repede o hotărîre înţeleaptă: a scos coiful mîndru şi cunoscut de pe creştetul său şi l-a pus pe capul lui Teodor Ilibin, scutierul comandantului, apoi a poruncit acestuia să-i taie cu sabia pe cei care stăruiau
în nerînduială în jurul prăzilor. Acest fapt a fost de mare folos pentru re-stabilirea ordinei de luptă. 4 Cei întîrziaţi au crezut că e comandantul, care
ii abate de la indisciplina prădăciunii; ei şi-au îndreptat gîndurile la luptă
:şi au luat parte la ostenelile războiului. Duşmanii au fost împrăştiaţi şi au
-scăpat cu fuga în interiorul Persiei, unde se afla cardariganul, conducătorul
lor. 5 In tocmirea persană de la mijloc a devenit mai densă din cauza devierii
spre dînsa a aripei stingi, iar oastea romană ar fi suportat greu această presiune, dacă oştenii n-ar fi descălecat şi nu s-ar fi prins în lupte închegate.
6 Stolurile de la mijloc s-au întrecut în luptă şi războiul s-a prelungit pină
dnd luptătorii au ajuns numai cît~va rămăşiţe, iar suprafaţa pămîntului
s-a acoperit cu un strat gros de cadavre. 7 Masacrul nu se mai termina, dar
un gind dumnezeiesc a străbătut in oştirea străină, care a decis soarta luptei.
Printre romani a răsunat un glas, care le poruncea cu tărie să străpungă caii
·duşmanilor: romanii au <lat ascult.are acestei porunci şi au învins oştirea din
faţă. 8 Armata romană bănuia că glasul pornise de la căpitanul Ştefan,
iar după luptă romanii au întrebat dacă iniţiatorul stratagemei a fost într-ade-i-ăr Ştefan. 9 El a negat şi a răspuns cu jurămînt greu că niciodată nu i-a
venit in minte gin.dul unui asemenea atac, căci nu prin aşa ceva dorea să
dobîndească glorie şi să pună pe seama voinţei sale o purtare de grijă a lui
Dumnezeu. 10 Cea de a treia întocmire a romanilor, adică cea din stînga,
a înfrînt oastea din faţ:ă şi a urmărit" pe fugari cu stăruinţă pînă lu Dara 12 ,
la douăsprezece mii de paşi depărtare de locul bătăliei. 11 După o atît de
strălucită victorie a romanilor barbarii şi-au dat seama de slăbiciunea lor
şi au început să fugă. Fugarii împreună cu conducătorul lor au scăpat de
prim'2jdie pe o colină din interiorul Persiei. 12 Auzind că unii dintre duşmanii
de pe colină au fost cuprinşi de panică şi se tern de învingători, romanii au
înconjurat repede întăritura lor şi-i îndemnau să fugă la dînşii; dar ei se
încruntau ca în faţa morţii şi desperării şi refuzau; 13 iar romanii i-au lăsat
în pace, deoarece nu ştiau că cardariganul se urcase pe colină şi pregătea
măsuri severe împotriva primejdiei. 14 Lipsit de provizii şi chinuit de foamete, el mai stăruia încă pe colină a treia şi a patra zi, pină intr-atita îl tnspăirnînt.ase pe comandantul persan neprevăzuta primejdie; căci schimbările
venite pe neşteptate sint îngrozitoare şi odată cu evenimentele ele transformă
şi minţile oamenilor.
11 Prin limba locufai, limba ţării (E1ttx_ropto~ cproviJ). autorul tnţelegea limba latină

adică limba oficială a imperiului pînă în prima jumătate a secolului al VII-iea. Tuld~
(probabil de la toltw ,,:luat, răpit") e un nume generic pentru a desemna „trenul de luptă"
compus din bagaje, arme de rezervă, animale şi oame11ii care le deserveau.
'
12
Dara era un punct strategic important la graniţa cu Iranul, Oraşul a fost reconstruit în anul 507 de împăratul Anastasius şi a primit numele de Anastasiopolis.
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Ştefan se apără că n-a măcelărit pe fugarii perşi. Conflictul din tabără. Stratagema
nefericită a cardariganului. El este alungat cu insulte de către cetăţenii din Dara.
Zvon fals în tabăra romanilor.

1 După ce s-a intors la comandant, Ştefan a fost acuzat de o crimă
foarte mare, că n-a măcelărit rămăşiţa fugarilor. El a respins acuzaţiile comandantului printr-o apărare vrednică de un conducător militar, spunînd: 2 „Ştiu
să cumpănesc măsura victoriei şi să-mi dau seama de primejdie cînd mă
aflu în culmea izbînzii, însă ura faţă de duşmani are o limită şi nu suportă
fericirea care se îngîmfă mai mult decît trebuie". In felul acesta perşii au
obţinut o ieşire în linişte şi an coborît de pe înălţimi; 3 apoi s-au alăturat
romanilor şi au pornit împrrnnă cu cei adunaţi în tabără, dar mulţi au fost
ucişi, iar peste o mie au căzut prizonieri şi au fost trimişi la Bizanţ.
4 Pentru a spori avîntul în luptă şi a face armata mezilor mai cutezătoare şi mai iubitoare de primejdii, cardariganul a poruncit oştirii persane
să rupă burdufurile de piele 13 • arătîndu-le că dacă nu vor înfrunta pericole
mari, vor duce lipsă de apă, deoarece romanii s-au stabilit pe rîul Arzamon
şi păzesc cu străşnicie apele sale. 5 Dar cutezanţa aceasta i-a ieşit rău, căci este o
naivitate să crezi în zarul întîmplării, să te arăţi temerar în culmea primejdiei şi să aştepţi succese în urma unor greşeli anterioare, deoarece un început
nătîng aduce cu sine o încheiere care seamănă cu începutul. 6 Hotărîrea
aceasta a pierdut mulţi perşi după înfrîngere, căci unii din oastea persană
s-au repezit asupra fintinilor, au băut cu lăcomie şi fără măsură şi au ajuns
in mare primejdie; deoarece burţile lor, umflate de atîta apă, nu mai puteau
suporta povara şi apăsarea lichidului.
7 Cardariganul s-a îndreptat către împrejurimile cetăţii Dara şi a
încercat să pătrundă înlăuntru, însă cetăţenii sau perşii care stăteau de
pază au refuzat să deschidă porţile în faţa mezilor, căci o lege persană interzicea găzduirea fugarilor care aruncau armele. 8 Ei l-au blestemat şi insultat
pe cardarigan, apoi l-au silit să se întoarcă acasă, după ce l-au împroşcat cu
vorbele cele mai ruşinoase.
9 Pe la apusul soarelui a izbucnit deodată un potop de strigăte în tabăra romanilor şi s-a răspîndit zvonul că perşii au primit ajutoare şi se pregătesc să dea năvală asupra taberei. 10 Atunci Heraclius, tatăl împăratului
Heraclius, şi un alt conducător militar au încălecat, au pus mina pe arme şi
au pornit cu ardoare în căutarea barbarilor; ei au mers pînă la colina în care
stătuseră pină nu demult fugarii din jurul cardariganului; 11 s-au urcat
pe înălţimi şi au scrutat zările de pe un pisc foarte înalt, dar n-au văzut urmă
de duşman. După ce au cercetat bine locurile şi n-a mai rămas nici o bănuială
in iscodirea lor, s-au îndreptat spre armata romană.
·
13 Burdufurile de piele puteau servi pentru plutire la trecerea fluviilor sau erau umplute cu apă potabilă pentru a astîmpăra setea în timpul unei campanii. Aruncarea sau
ruperea lor putea avea drept scop uşurarea sarcinei din spatele soldatului şi deci accelerarea
ritmului de marş într-o direcţie oarecare.
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·un soldat roman rănit de patru ori este adus în tabără şi moare vitejeşte. Se distri·
bu.ie oştenilor daruri. Răniţii sint duşi la îngrijire medicală în oraşele şi cetâţile
vecine. Armata romană năvăleşte în Persia.

1 lntr-un loc din cărarea lor au găsit un soldat roman cu trupul onorat
de patru lovituri. 2 O săgeată persană ii pătrunsese prin buza superioară şi
se oprise in coif, alta îi intrase prin buza de jos şi răspundea oarecum în linie
dreaptă celeilalte, aşa încît, între cele două săgeţi, limba atîrna afară din
pricina loviturilor şi viteazul oştean nu putea închide gura. 3 El mai primise
.o lovitură de suliţă în braţul stîng şi o altă lovit1 ură de lance persană în şold 14 •
Aceasta din urmă avea să fie şi sfirşitul vitejiei sale. 4 Văzînd curajosul oştean
.acoperit de sînge glorios, oamenii lui Heraclius i-au admirat bărbăţia, l-au
·suit pe cal şi l-au adus în tabără. 5 Apoi i-au scos săgeţile înfipte în corp,
-dar n-au putut scoate fierul de lance din şold. Medicii îngrijitori, care mînuiau arta lui Chiron şi Machaon 15 , murmurau intre ei că, odată cu ieşirea
-fierului de lance, va ieşi şi sufletul. 6 Macedoneanul nostru inimos ca un
Leonida, Calimah sau Cinegir 18 (dar ajunge să zicem ca un roman), auzind
-cuvintele medicilor, a întrebat dacă armata romană a rămas învingătoare.
·Cind cei din jur au răspuns da şi au confirmat că latinii au înălţat un monument victAJriei, el le-a cerut să-şi întărească spusele prin jurămînt. 7 Aflind
că într-adevăr romanii s-au întors din luptă cu lancea uşoară, iar perşii,
dimpotrivă, împovăra~i de greutatea cadavrelor şi a înfrîngerii, el s-a însuileţit de bucurie, deoarece răspunsul constituia o uşurare şi o mîngliere pentru
durerile sale; 8 apoi a dorit să moară şi a făcut semne celor de faţă să-i smulgă
-fără milă din coapsă vestitul fier de lance persană, căci nu va găsi altă fericire mai mare sub lună la plecarea din lumea aceasta. 9 Se zice că viteazul
nostru făcea parte din rîndurile cuartoparţilor, căci aşa se numeau oştenii
care staţionau în cetatea Beroia 17 din Siria. După ce i-au scos din coapsă
'fierul ucigător, a ieşit şi sufletul măreţ al minunatului viteaz, grăbindu-se
să ajungă în cimpiile Elizee, spre a mă exprima şi eu ca poeţii; dar mă sfiesc
să cobor măretia unui triumf si să-l învăluiesc în mit.
10 A do~a zi comandant~} a trecut în revistă trupele şi a făcut daruri
·răniţilor; podoaba aurului şi argintului venea ca o răsplată a bărbăţiei şi
.era pe măsura pericolelor înfruntate: 11 unul primea drept recompensă o
înaintare în grad, altul un cal frumos şi bun de luptă, altul un coif de argint
şi o tolbă, altul o suliţă, zale şi o lance; şi au primit romanii tot atîtea daruri
cîţi oameni au luat parte la luptă. 12 La amiază comandantul a desfăcut
rîndurile şi a trimis răni.ţii în oraşele şi cetăţile vecine spre a-i vindeca sau
spre a le uşura durerile rănilor cu mingîierile dulci aduse de arta lui Asclepios 18 •
14 Autorul nostru deschide bucuros paranteze ori de cîte ori găseşte ocazii potrivite
prezinte eroi izolaţi, procedee magice, tntîmplări miraculoase, monştri umani sau acte
-de vitejie ieşite din comun. Credulitatea lui religioas3. merge pînă departe, aductnd aminte
·de evul mediu, însă prin aceasta el nu micşorează valoarea documentară a operei sale.
16 Chiron şi~achaon, zei legendari vindecători de boli şi protectori ai răniţilor.
18 Leonida, rege spartan căzut în lupta de la Termopile în anul 480 t.e.n.; Calimah,
polemarh atenian ucis la Maraton în anul 490 î.e.n. ; Cinegir, atenian căzut tn aceeaşi luptă.
17 Beroia (azi Haleb sau Aleppo), pe rtul Cuveic, la est de Antiohia.
1e Asclepios, fiul lui Apollo, zeul medicinii şi farmaciei.
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13 Apoi a luat cu el restul armatei şi a năvălit în ţinuturile mezilor 111 , care au
avut grozav de suferit, dacă se întîmpla să fie lipsite de apărare: înaintarea
romanilor era de neînvins şi de neoprit pentru cei care o intîmpinau.
7
Romanii jefuiesc Arzanena. Locuitorii se ascund sub pămînt, dar sînt trădaţi
de prizonieri; ei sînt căutaţi după zgomotul produs şi sînt scoşi afară. Romanii
asediază cetatea Chlomaron. Doi conducători arzaneni trec la ei şi le arată locui.
tulburînd cetatea.

1 Comandatul re manilor a dat năvală în regiunea Arzanena 20 şi a
cutreierat-o ca un virtej al mării şi ca un fulger impetuos, pustiind fără cruţare Persia. Locuitorii din Arzanena s-au ascuns în gropi, sub pămint; căci
a ajuns pînă la noi zvonul c:ă aveau pregătite locuinţe în formă de peşteri
in adîncul pămîntului. 2 Prin urmare îşi salvau vieţile, întocmai ca pe nişte
comori, in aceste locuri tăinuite, în care îşi păstrau prin găuri pîinea şi turtele, socotindu-le în deplină siguranţă. 3 Dar, nu după mult timp, au fost
descoperiţi de romani, care le-au înşelat pentru o clipă atenţia, deoarece prizonierii au arătat ascunzişurile de sub pămint şi le-au dat pe faţă tainele.
4 Romanii căutau să-i descopere pe cei ascunşi sub pămin t după zgomote:
pentru ei captarea zgomotelor era o ştire fără greş, care îi ajuta să descopere
secretele din măruntaiele pămîntului. 5 Locuitorii din Arzanena erau scoşi
din străfundul pămintului tainic „la lumina zilei şi a sclaviei" 21 , ca să prezint
tragedia lor cu mijloace stilistice tot din domeniul tragediei.
6 După ce au terminat de cercetat întunecimile subpămintene, iar
barbarii au ajuns in culmea nenorocirilor, romanii s-au îndreptat cu tabăra
spre împrejurimile cetăţii Chlomaron 22 • A doua zi s-au refugiat la ei doi fraţi
de singe şi înclinări: 7 unul se numea Maruthas şi celălalt Iov, şi amindoi
erau conducători in Arzanena. După ce au fugit şi au fost primiţi cu bucurie
de către comandantul nostru şi-au dat multă osteneală să-i arate toată bună
voinţa. 8 Deoarece în multe lucruri cuvintele merg înaintea faptelor, ei l-au
măgulit mai intîi pe comandant cu vorbe dulci şi i-au spus următoarele cuvinte
binevoitoare: 9 „Conducă torule de oşti, dacă vrei să cucereşti Arzanena, îţi
vom arăta cîteva locuri cu totul inaccesibile, unde sfatul cel bun te îndeamnă
să ridici cetăţi cu zid împrejmuitor de apărare 23 ". Acestea au fost primele
cuvinte din convorbirea barbarilor cu comandantul; 10 iar ele n-au rămas fără
efect asupra hotărîrii sale, căci conducătorul roman dorea să-şi aşeze tabăra
in asemenea locuri, însă pină atunci fusese împiedicat in acţiunea sa de faptul că nu cunoştea bine regiunea. 11 Auzind asemenea cuvinte s-a bucurat
ca de o descoperire neaşteptată şi cu toată tragerea de inimă l-a trimis acolo
pe subcomandantul Heraclius împreună cu cei care descoperiseră şi propuseseră locurile întărite.
19

Atacul împotriva mezilor s-a produs în vara anului 585 ..
Arzanena se afla la est de Amida şi la sud-vest de lacul Van din Armenia.
Compară cuvintele lui Homer, Iliada, VI, 463.
22
Cetatea Chlomaron din provincia Arzanena a fost asediată în cursul anului 585.
23
Acţiunea lui Heraclius a durat mai mult timp şi s-a extins asupra anilor 586587. Pregătirea unor fortificaţii ara ă că romanii intenţionau să se menţină în regiunea
20

21

cucerită.
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Cardariganul porneşte împotriva romanilor cu o oaste neinstruită pentru luptă.
Heraclius împreună cu însoţitorii săi, plecaţi fără arme să cerceteze terenul, scapă
de primejdie. Philippicus adună oştenii împrăştiaţi şi se împotriveşte duşmanilor.
Persanul Zabertas înaintează în fruntea oştenilor săi spre un loc întărit. Despre o
vale sau un şanţ intre romani şi perşi şi despre plecarea pe asruns a perşilor.
Romanii renunţă la împresurarea cetăţii Chlomaron.

I Cardariganul a pornit cu oastea impotriva romanilor după ce a
ndunat oameni nerăzboinici şi străini de glasul trîmbiţei de luptă 24 , ba chiar
şi o mulţime de animale de jug şi cămile, şi a mers înainte; dar totul era doar
paradă lipsită de conţinut şi umbra unor speranţe înşelăware, ca o închipuire
falsă şi o inscenare mincinoasă. 2 El a dat peste oamenii lui Heraclius, care
mergeau să caute locurile întărite. 3 Cei douăzeci de însoţitori ai lui Heraclius
n-aveau arme, deoarece nu ştiau ce se va întîmpla: capetele lor nu erau ocrotite de coifuri, nici piepturile de zale şi n-aveau sabie să înfrunte sabia sau
meterez de trupuri 25 care se string la un loc, se apără şi înaintează. lzbînda şi
buna reputaţie îi moleşiseră, căci victoria uită să-l apere şi să-l păzească pe
cel care iese biruitor in luptă. 4 Văzind toate acestea, Heraclius s-a arătat
~utezător, prefăcîndu-se că merge înainte, dar simularea lui a ajuns vădită:
<luşmanii s-au apropiat şi au incercat să-l atragă în încăierare, însă l~l a fugit
cu ai săi pe un deal; 5 iar după ce au atacat duşmanii, a trecut pe alt deal,
iar de acolo pe altul şi prin schimbări de poziţie au scăpat de urmărirea duş
manilor. In timpul nopţii a trimis un sol la Philippicus şi i-a anunţat apropierea barbarilor. 6 După ce l-a primit pe sol în cortul său şi a aflat că duş
manii vor ataca a doua zi, comandantul a adunat armata în acel loc, a pustiit
şi jefuit regiunea Arzanena şi a dat ordin să sune trimbiţele de luptă. 7 Au
răsunat în toate părţile trîmbiţele şi oştenii s-au adunat cu mare grabă in
tabără. Un bărbat poreclit Zabertas, care avea în grijă paza cetăţii Chlomaron, a ieşit pe ascuns din ce~ăţuie, a mers în til.cere în spatele oştirii, a
înaintat liniştit, dar hotărît, şi a ajuns în flancul armatei romane, iar de
.acolo a fugit şi a trecut între oştenii cardariganului. 8 Acest fugar persan i-a
călăuzit pe cei de un neam cu dînsul şi i-a adus pînă în faţa armatei romanP,
.arătîndu-le un Ioc nepericulos şi ferit de atacuri din cauza tăriei locului.
Asemenea unei stavile redutabili", se afla la mijloc o vale adîncă şi îngustă
care despărţea cele două armate. Barbarul a înţeles că perşii nu vor rezista
la un atac imediat şi concentrat al învingătorilor, deoarece, după recentele
infrîngeri, ei nu puteau suporta nici măcar privirile duşmanilor. 9 De aceea
Zabertas a desfăşurat armata persană în partea de dincolo, pe marginea văii 26 ,
iar văgăuna de Ia mijloc era un şanţ de apărare natural între cele două linii
·de bătaie si un scut temeinic care ocrotea amîndouă ostile. 10 Romanii si
barbarii a~ stăruit acolo mult timp, deoarece primii v~iau să t,reacă peste
văgăună şi să înceapă lupta, iar ultimii evitau încăierarea sub protecţia văii
24 Strîngerea, instruirea şi echiparea unei armate cerea un timp de cinci-şase luni.
"Tehnica de luptă se baza mai mult pe calitatea decît pe numărul participanţilor, atît în
atac cit şi în apărare.
26 „Meterez de trupuri", adică înaintarea în formaţie strînsă şi cu lăncile împreunate,
'1n felul unei broaşte ţestoase (testudo).
~ 8 Folosirea terenului în operaţiunile tactice era recomandată de tratatele de strategie.
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ţinea pe Ioc, iar bătălia a fost repede întreruptă. 11 Apoi perşii s-au
furişat in timpul nopţii şi au ajuns în spatele romanilor: ei au mers în taină,
au făcut un înconjur şi au căzut în dosul armatei romane, apoi au avut răgaz
să-şi aşeze tabăra pe înălţimile muntelui, unde se afla cetatea Chlomaron.
12 De aceea romanii au pornit într-acolo şi au săpat o întăritură la picioarele
muntelui. Cele două oşti au ajuns atît de aproape şi alăturate una de alta
incit îşi ascultau glasurile şi auzeau în chip desluşit nechezatul cailor. De
aceea romani au renunţat la asediul cetăţii Chlomaron, căci nu mai era cu

care îi

putinţă

să

pună

mîna pe <linsa.
9

Philippicus fuge ca un nesocotit. Teama, agitaţia şi panica din tabără. Fuga nefericită a soldaţilor în timpul nopţii. Ei se îndreaptă spre Aphumon, unde îl necăjesc
pe comandantul fugar cu vorbe de ocară. Perşii ii urmăresc pas cu pas şi atacă
ariergarda. O catîrcă de la lectica comandantului este lovită. Teodor este învinuit
că nesocoteşte paza şi apărarea. Comandantul se întoarce, repară cetăţile de lingă
Izala, lasă oastea pe mina lui Heraclius şi se ţine departe de lupte, cuprins de amă
răciune.

1 In ziua următoare, la prima strajă de noapte, o spaimă nenorocită l-a
deşteptat din somn adînc pe comandantul nostru şi l-a făcut să fugă fără
nici o socoteală. 2 Cuprins de teamă într-o măsură că nu mai era in stare
să se stăpinească sub apăsarea ei, el a încălecat şi a fugit, fără să vestească
pe nimeni din oastea însoţitoare de plecarea sa; 3 atîta groază îi intrase
in suflet, deşi oastea persană nu putea ţine piept romanilor şi barbarii erau
puternic chinuiţi de foamete. 4 Comandantul s-a îndreptat spre Aphumon„
aflat atunci in stăpînirea romanilor, iar în rîndurile armatei romane s-au
răspîndit spaima, teama, tulburarea şi neliniştea, căci nu găseau nici o mîngîiere în nenorocirea lor, deoarece era într-o noapte fără lună care nu se mai
termina. 6 Ei fugeau străbătînd locuri intortocheate şi greu de trecut, bă
teau cărări pline de primejdii şi nici nu se întrebau de ce fug, iar barbarii
erau înmărmuriţi de acţiunea romanilor şi nu înţelegeau nimic. 6 Oştile
au fugit într-o văgăună aflată la mijloc şi au întimpinat greutăţi de nesuferit, deoarece animalele de povară cădeau în prăpăstii şi dispăreau în întunerec, 7 iar oştenii se îmbulzeau peste măsură sau se răsfirau, iar la ocolişuri se înghesuiau în alţii sau erau împinşi, incit nu mai ştiau cum să iasă din
încurcătură: iată ce dezastru a adus hotărîrea nechibzuită a comandantului.
8 Şi, zău, ce să mai spun? Dacă numai zece tineri persani dintre cărăuşii
uneltelor din tabără şi slujitorii barbarilor ar fi scos în ziua aceea strigăte de
luptă, prefăcîndu-se că sînt însoţiţi de oastea persană şi că pregătesc un mă
cel, ar fi pierit toată armata romană şi n-ar fi rămas, cred, măcar un sol

care să ne vestească înfrîngerea 27 • Atîta nenorocire le-a pricinuit lipsa de
judecată. 9 In zorii zilei, după ce s-a risipit întunericul, armata romană a
str.ăbătut cu greu calea şi a ajuns în cetatea Aphumon, unde I-a huiduit pe
comandant şi şi-a bătut joc de el ca de un om de rînd. 10 Oastea persană:
27

Panica era produsă mai ales de sentimentul depărtării şi izolării într-o regiuneunde oştenii nu se orientau bine şi puteau fi încercuiţi sau măcelăriţi cu uşu

necunoscută,
rinţă.
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lnainta în linişte şi tăcere, şi nu îndrăznea să se încaiere în mod deschis,
deoarece nu aflase că duşmanii sînt cuprinşi de spaimă: 11 ea venea pe urmele
lor şi arunca săgeţi sau lănci în cei din spatele trupelor romane, trăgînd în
·ei ca la ţintă: atît de multă nerînduială era în retiragerea latinilor. 12 A
fost lovită de către o lance persană şi una dintre catircele care purtau lectica 28 comandantului şi s-a iscat panică, deoarece ştjrea fusese răstălmăcită
in sensul că ar fi fost capturaţi de către duşmani oamenii şi bagajele însoţi
toare ale comandantului. Apoi suliţele şi săgeţile zburau în toate părţile
şi pricinuiau romanilor mari pierderi. 13 Barbarii nu-i atacau prea mult
pe fugari, căci se temeau; ei bănuiau ră romanii pun la cale o stratagemă
şi vor să-i înşele, prefăcîndu-se că fug, şi că într-adevăr era o viclenie. 14 Pe
la amiază romanii s-au adunat cu toţii în faţa comandantului, iar trupele
l-au copleşit cu ironii şi sarcasme pe Teodor, însărcinat cu paza şi cercetarea
terenului: că a luat lucrurile în uşor, nu şi-a dat destulă osteneală şi a făcut
să se extindă această nenorocire. 15 Perşii au capturat bagajele romanilor
şi s-au ales cu un mare cîştig, căci erau istoviţi de foamete, care bîntuia printre ei cu grozăvie, ca un tiran neînduplecat. 16 Comandantul nostru a trecut
cu mari primejdii rîul Nymphios şi a continuat să se retragă, scăpînd în felul
acesta de urmărirea perşilor, în chipul cel mai ruşinos. A doua zi a ajuns în
Amida, după ce a pierdut o mulţ,ime de oameni, deoarece perşii măcelăreau
pretutindeni ariergarda armatei romane. Conducătorul oştirii persane ... 29
17 Comandantul roman s-a oprit şi a reparat cetăţile de pază de sub muntele
Izala, întărind zidurile învechite şi lovite sau măcinate de vreme şi de lupte:
una se numea Phathachon, iar cealaltă Alaleisos. A lăsat în ele garnizoane
cu însărcinarea de a apăra muntele Izala, a trecui comanda armatei în mîinile
lui H eraclius şi a părăsit lupta, copleşi L de amărăciune.

10
Descrierea fluviului Tigris. Faptele comandantului Heraclius în Persia la amiază.
"Trimiterea oştenilor în tabăra de iarnă. Boala lui Philippicus şi detaşarea unei
armate pentru a hărţui din nou pe perşi. Operaţiunile duse cu succes şi glorie împotriva avarilor. Hanul scapă cu fnga.

1 Heraclius şi-a pus oastea în rînduială şi a aşezat t.abăra în părţile
1ie jos ale muntelui Izala, chiar pe malurile fluviului Tigr~s. Acesta porneşte
din regiunile de miazănoapte, st,răbate pămintul romamlor, şerpmeşte, se
îndoaie, face mereu cotituri şi parcă se rupe în două în răsfirările şi întortocherile sale necontenite. 2 El înconjoară o parte a muntelui Izala, apoi se
întoarce si cuprinde ca într-un cerc cetatea numită Thamanon; după aceea
'Străbate În curs domol muntele Melabason, se răsfiră şi se îndreaptă spre
miazăzi. 3 Muntele Melabason se află în Persia, iar după el sînt munţii Carduhi, orientati spre India, cum susţin geografii care ne oferă cunoştinţe vrednice de incr~dere. 4 Deci Heraclius a părăsit cetatea Thamanon 30 , a îna28 Lectica era mai comodă decît şeaua şi era folosită mai ales de membrii familiei
imperiale sau de comandanţii de armate.
29 Aici este o lacună în text.
30 Muntele Melabason se afla în stinga fluviului Tigris, la răsărit de confluenţa aces·
tuia cu rîul Nymphios. Cetatea Thamanon şi munţii Carduhi erau la nord de cursul rîului
Habur din zilele noastre, afluent de stînga al fluviului Tigris.
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intat spre sud şi a pustiit tot pămîntul din părţile acelea; apoi a trecut fluviul
Tigris, a mers cu oastea înainte şi a incendiat tot ce era mai vrednic de luat
în seamă în regiunile acelea ale Persiei; iar după aceea s-a întors pe pămîntul!
romanilor, s-a dus în cetatea Theodosiopolis şi s-a unit din nou cu oştenii1
lui Philippicus. 5 După ce a înfăptuit toate acestea împotriva aşteptărilor,.
comandantul a desfiinţat tabăra, căci venea timpul iernii şi urma să plătească1
oştirii romane solda periodică. 6 La primele adieri ale primăverii, cînd începe·
să încolţească iarba în glie, comandantul a dat două despărţituri din toată·
oastea romană lui Heraclius, tatăl împăratului Heraclius, iar restul lui Teodordin Turabdeva şi lui Andrei; acesta din urmă era interpretul tribului de
saraceni 31 veniţi în ajutorul romanilor; 7 apoi le-a poruncit să facă incursiuni
şi atacuri prin surprindere şi să pătrundă din nou în statul perşilor. Comandantul era bolnav şi nu putea lua parte la desfăşurarea luptelor.
8 In anul acesta Comentiolus a sosit în Anchialos şi a început a strîngE-'
oaste: el a ales oamenii cei mai vrednici şi i-a despărţit de mulţimea inaptă
pentru război. A constituit trei unităţi şi i-a aşezat în trei întocmiri de luptă ..
9 A poruncit lui Martinus să ia comanda întocmirii din dreapta, 1-a aşezat
în fruntea celei din stînga pe căpitanul Castus, iar el însuşi a luat asupra sa.
întocmirea de la mijloc a oştirii. Numărul mulţimii luptătoare se ridica laşase mii, dar patru mii erau neputincioşi din cauza bicisniciei lor sufleteşti~
comandantul le-a poruncit să păzească tabăra cu uneltele de luptă şi animalele de povară. 10 Castus şi-a luat unitatea, a străbătut părţile din stînga
ale ţării şi a ajuns în Zaldapa şi in muntele Haemus 32 • In zorii zilei a dat
pe neaşteptate peste barbari, i-a găsit neînarmaţi şi a obţinut o victorie
strălucită. 11 El a nimicit cea mai mare parte a mulţimii barbare şi şi-a'.
încununat vitejia luîn<l prăzi nenumărate, pe care le-a dat unui lăncier să
le ducă in spatele frontului; dar mai bine nu i le dădea, căci barbarii au făcut
cerc în jurul lui şi i-au luat tot cîştigul. 12 Martinus a ajuns în ţinuturile
din jurul cetăţii Tomis şi a auzit că se afla acolo hanul împreună cu oastea sa_
Romanii s-au pregătit de luptă şi l-au lovit cu putere din toate părţile: a
urmat un măcel destul de pipărat pentru barbari, ca şi cum i-ar fi înghiţit
pe duşmani valurile mării. 13 Hanul şi-a găsit scăparea mîntuitoare ca
prin minune, fugind într-o insulă, unde barbarul s-a putut adăposti; dacă ar
fi luat această insulă, romanii ar fi prins un vînat strălucit, căci pericolul
acesta era pentru barbari cel mai mare din cite se puteau închipui; şi era.
adevărată ştirea aflată de Ia avarii fugari că a stat cinci zile departe de ai
săi. 14 In zorii zilei, Martinus s-a întors în locul unde-i poruncise în ajun
comandantul; tot acolo a mers şi Castus, apropiindu-se de Martinus: după
ce s-au întîlnit, trupele şi-au sporit nespus de mult puterea şi încrederea în.
ele însele, căci prin unire îşi. dobîndiseră un scut deosebit de puternic.
31 Saraceni, locuitori ai oraşului Saraca din Arabia felix; apoi, prin extindere, termen.
generic pentru a denumi pe arabi.
32 Armata bizantină a pornit din golful Burgas, a înaintat spre nord-vest traversîndi
muntele Haemus, a atins Dunărea şi apoi s-a îndreptat spre răsărit ajungînd în Zaldapa.
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11
Comentiolus învinuit de lipsă de credinţă şi timiditate. O descriere limpede a muntelui Haemus. E cercetată trecerea duşmanilor. Îndemnat de o întîmplare norocoasă Castus îl părăseşte pe Comentiolus, însă cade într-o mare nenorocire.

1 Comentiolus a nesocotit înţelegerea şi planurile puse la cale cu două
zile mai înainte şi n-a făcut nimic pentru realizarea lor şi nici n-a înaintat
spre Castus şi Martinus ca să împrăştie mulţimea barbarilor din spate şi să
ia parte la victorie. 2 După un zvon, a fost învinuit Rusticius, căpitanul
unei despărţituri oarecare, cum că ar fi propus cu uşurinţă comandantului
să nu se apropie şi să nu meargă în întimpinarea lui Martinus şi Castus, deoarece era o operaţ.ie nesigură şi cu neputinţă de realizat şi că nici împăratul
nu-i cerea să înfrunte asemenea primejdii. 3 într-adevăr comandantul a
dat ascultare lui Rusticius si toată osteneala s-a încheiat cu o nereusită.
Cînd au aflat că comandant~] a sosit în Marcianopolis, Martinus şi Ca~tus
s-au dus la dînsul. In zorii zilei, după răsăritul soarelui, Comentiolus s-a
retras cu toată oastea in tabăra sa, unde lăsase cîţiva oşteni aleşi ai armatei
romane. 4 După aceea a tăbărit în strîmtorile muntelui Haemus, pe colinele
şi în văile care duceau spre înălţimi, într-un loc numit în limba ţăr'ii Sabulente
Canalion 33 . Dar să încercăm să-l descriem în cîteva cuvinte si să-l înfăti
şăm cu oarecare vigoare stilistică. 5 E un loc foarte frumos şi 'înalt, care ~e
întinde măreţ pînă în mijlocul muntelui, are alături o vale şi este împodobit
peste tot cu peşteri şi terase acoperite cu flori. Fîneţele înverzite sînt o încintare şi o sărbătoare pentru ochi. 6 Popasuri umbrite, tăinuite în desişul
pădurii, îl întîmpină pe călător şi-i pregătesc destulă răcoare în timpul amiezii, cind sub razele soarelui se încălzesc pînă şi măruntaiele pămîntului. Este
o privelişte plăcută, dar greu de înfăţişat în cuvinte. 7 Prin acest loc curg
o mulţime de ape care nu-l dezamăgesc pe cel însetat prin rxcesul răcelii
şi nu-l reţin pe cel înfrigurat în faţa unei întîlniri (să zicem) prpa molatice.
Din ramurile fragede ale copacilor îi întîmpină pe oasţeţi, ru dezmierdări,
pasările cîntătoare, ciripind fără întristare şi minie şi fiicîndu-i s11. uite toate
nenorocirile, iar cintecele lor aduc uşurare în sufletele călătorilor. 8 Iedera,
mirtul, tisa şi celelalte flori, într-o admirabilă simfonie, adaugă desfătării
spirituale un miros plăcut şi abundent şi-l copleşesc pe oaspe cu hogăţ~a
parfumului lor; ele pregătesc o priIRire plină de bucurie şi dau călătorilor
o strălucită dovadă de ospitalitate. 9 In ajun comandantul a dat ordin
să aşeze tabăra în acest loc şi să rămînă pînă a treia zi, apoi a poruncit căpi
tanului Martinus să iscodească în zori oastea avarilor de lingă podul de lemn
peste rîul din vecinătate şi să observe dacă duşmanii au trecut apa; iar lui
Castus i-a spus să urmărească mişcărilC' duşmanilor de lingă podul de piatră
şi să vadă ce au de gînd şi dacă au tăbărît pe malul de dincolo. 10 După ce
a băgat de seamă că duşmanii încă n-au de gînd să treacă apa, Martinus s-a
întor& îndărăt şi s-a unit cu oştile din jurul lui Comentiolus. 11 Castus a
pornit din loc, a trecut riul, s-a întilnit cu avangarda duşmanilor şi i-a ucis
pe toţi cu sabia, după o lovitură puternică. 12 După această ispravă, la
33
Sabulente Canalion se afla undeva în Haemus, între Anchialos (Pomorije) şi
Marcianopolis, poate la Derviskata Mogila, şi îşi trăgea originea din cuvintele latine sabulensis (adică sabulosus) canalis „canalul nisipos".
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îndemnul unui demon răutăcios, el n-a mai fost in stare să-şi stăpînească
fericirea şi nu s-a unit cu Comentiolus, ci s-a îndreptat spre podul de lemn
şi a încercat să-l urmeze pe Martinus. 13 El n-a reuşit în planul său şi după
apusul soarelui şi-a petrecut noaptea în locul acela. Duşmanii au înnoptat
acolo, iar în ziua următoare au trecut peste podul de lemn pe malul celă
lalt, căci nu era cu putinţă să treacă apa în alt chip, deoarece rîul era foarte
adinc şi împiedica trecerea întocmai ca o mare furtunoasă. 14 Castus căuta
să se îndrepte spre casă şi se agita mereu în tabără, cînd a năvălit ameninţă
toare mulţimea duşmană şi s-a produs o nenorocire groaznică şi fără ieşire.

12
Cuprinsă de spaimă, oastea lui Castus este zdrobită. Prizonierii din rîndurile romanilor sint măcelăriţi fără milă. Castus şi mulţi alţii împreună cu el cad în captivi·
tate. Avarii se împrăştie în Tracia spre a jefui. Ansimuth, comandantul pedestrimii
din Tracia, este luat prizonier. Comentiolus se sfătuieşte cu fruntaşii săi şi-i îndeamnă
la luptă stăruitoare.

1 Plin de sudoare, Castus alerga încoace şi încolo cu sufletul copleşit
nu ştia ce să facă, era îngrozit de spaimă şi-şi da seama că intîmplarea
aceasta era începutul unei mari nenorociri. 2 Oastea lui s-a împrăştiat în
grabă şi de frică au apucat t)ţi pe unde au putut, ca nişte iepuri sau cerbi
goniţi de hăitaşii vinătorilor, încercind să se ascundă în păduri şi să-şi piardă
urmele în codri. 3 Unii romani au fost prinşi de avari şi torturaţi in mod
îngrozitor sau supuşi la tot felul de chinuri de neînchipuit, fiind ameninţaţi
cu moartea cea mai amarnică, dacă nu vor spune unde a fugit Castus. 4 Ei
s-au învoit şi l-au arătat cu degetul pe Castus, ascuns ca un ciorchine in inima
pădurii. Comandantul a ajuns prizonier şi duşmanii au luat o pradă strălu
cită, iar împreună cu <linsul a căzut în mîinile duşmanilor cea mai mare parte
a oştirii sale.
5 Războiul se întindea tot mai mult şi se aprindea din ce în ce mai tare.
Hanul scotea mereu o mulţime de oştire ca dintr-o speluncă a răutăţilor ca să
cuprindă şi să prade toată Tracia. 6 Duşmanii s-au repezit la jafuri în ţinu
turile din jurul cetăţii Mesembria 34 şi au măcelărit cinci sute de oşteni aflaţi
de pază în cetăţi, care s-au împotrivit cu multă vitejie. 7 Cînd a aflat că se
apropie avarii, Ansimuth, comandantul oştirii pedestre din Tracia, şi-a strîns
oastea şi a încercat să scape cu fuga la Zidurile lungi. 8 El mergea în urma
oştirii şi o îndemna să înainteze, iar lucrul acesta l-a făcut să cadă viu în
mîinile barbarilor: a fost luat prizonier, ajungînd o pradă la îndemîna duş
manilor din prim9Je rînduri, căci nenorocitul nu luase măsuri de pază în
spatele său. 9 După puţin timp hanul şi-a vărsat în Tracia şi cealaltă parte
a mulţimii sale şi a pătruns în mai toate ungherele ei, iar oştenii lui Comentiolus se aflau într-o situaţie extrem de dificilă. De aceea romanii se ascundeau
în pădurile din Haemus şi îngăduiau ca duşmanii să se împrăştie în cele
mai multe dintre ţinuturile Traciei. 10 A treia zi Comentiolus a adunat
în cortul său căpitanii de despărţituri şi de stoluri şi pe fruntaşii cei mai de
şi

at

Mesembria (azi

Nesebăr),

pe

ţărmul

vestic al Pontului Euxin, la nord de Burgas.
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seamă ai armatei şi le-a spus ce avea de gind să facă. 11 In ziua următoare

a strîns la un loc călăreţii şi pedestrimea, i-a chemat la adunare şi i-a îndemnat
să nu întoarcă spatele barbarilor, ci să-şi pună toată nădejdea în vitejie.

13
Cuvîntarea unui căpitan că duşmanii n-ar trebui atacaţi, deoarece numărul oştenilor
e mic şi nu de mult au suferit o înfrîngere. Acestui sfătuitor i se împotriveşte cu
deosebită stăruinţă un soldat bătrîn şi stîrneşte lacrimile ascultătorilor.

1 Atunci unul dintre căpitani a păşit la mijloc murmurînd, a spulberat
argumentele comandantului şi a propus retragerea şi punerea la
a armatei şi a comandantului. El a folosit cuvintele următoare 35 :
2 „Bărbaţi iscusiţi în războaie şi cu inimi viteze, cînd vine timpul să
luptăm şi cînd ne ajută soarta; luptători care înfruntăm împreună primejdiile şi pentru care scăparea de la moarte este fericirea tuturor! 3 Pe cit
de hulită e teama, pe atît de ocărită se înfăţişează temeritatea, aflată la
antipodul ei. Prudenţa este treapta cea mai înaltă a înţelepciunii cînd sfatul
cel bun te fereşte de ruşine şi cuminţenia îţi apără demnitatea. 4 Dar înainte ca unul din cuvintele mele să pornească din inimă, care e mama lor,
şi să ajungă la urechile voastre, vă rog să puneţi puţin la îndoială buna încredere în comandant, ca să nu îngreuiaţi ascultarea sfătuitorilor şi să-l opriţi
dinainte pe cel care vorbeşte, ca în faţa unei uşi închise, respingînd cuvintele mele înainte de a vă întoarce acasă. 5 lncrederea este un sentiment
dinamic prin sine însuşi: ea nu are o putere imprumutată, ci stăpîneşte voinţa
ca pe o cîrmă şi-i duce pe ascultători unde doreşte. 6 Bărbaţi, comandantul
ne îndeamnă să ne ţinem de duşmani şi ordonă ca cei puţini să-i înfrunte
cu prorele 36 pe cei mulţi; şi asta, chiar şi după înfrîngerea lui Castus. 7 lmi
sînteţi martori că noi nu sîntem toţi buni de luptă, dacă nu vă supăr puţin
că vă spun adevărul. După mine, lauda care ascunde adevărul e mai nedemnă
decît blamul, dacă faptele nu sînt pe măsura elogiilor. 8 N-a rînduit oare
comandantul nostru acum de curînd ca tabăra să fie păzită de nişte oameni
incapabili de luptă? Aceşti bărbaţi sînt în număr de patru mii şi de altfel
nu lipseşte mult ca soldaţii infirmi să atingă eifra celor care se încaieră ~i
luptă, iar şchiopii să fie tot atît de numeroşi ca oştenii sănătoşi. 9 Nu mai
spun cîtă putere sufletească ne-au măcinat înfrîngerile recrnte şi cum duş
manul ne-a tăiat aproape orice nădejde de ajutor. Dacă nu mă înşel, proporţiile dezastrului nostru sufnit de curînd depăşesc victoriile cîştigate puţin
mai înainte. 10 Castus a prins mulţi barbari şi a luat pradă de război, dar
barbarii ne-au luat-o ieri îndărăt. Voi mai adăuga acum o concluzie cit se
poate de neplăcută 37 : ei l-au luat şi pe dînsul, i-au hăituit oştenii şi au cîş
tigat o victorie strălucită, iar Castus nici n-a fost în stare să se ţină ascuns
faţă
adăpost

pe

36

Tehnica discursului şi a povestirii are ca model pe Tucidide, Polibiu sau Plutarh
pe înaintaşul mai apropiat Procopius din Caesarea.
38 Figurile de stil din limbajul marinarilor în împrejurări petrecute departe în interiorul continentului nu distonează în opera unui grec.
37
În desfăşurarea acestei cuvîntări totul converge spre a pregăti momentul culminant, care este intervenţia bătrînului. Nu ştim în ce măsură cuvintele autorului corespund
realităţilor din tabăra bizantină.
şi

mai

puţin
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în pădure. 11 O insulă mlăştinoasă l-a primit pe han în sinul ei şi nu l-a
scos la iveală în faţa lui Martinus pe cel ascuns acolo, ci l-a ocrotit în taină
ca pe un mister religios de asaltul unor profani. 12 lmpăratul se bucură de
măruntele noastre isprăvi de arme; dar cînd va afla de ultimele înfrîngeri
nu va mai trimite alte ajutoare. 13 Ştiu că şi duşmanul va lucra cu mai multă
băgare de seamă după hărţuielile care l-au turburat de curind şi, după micile
nenorociri sufer·ite, va organiza de acum înainte un plan general de apărare.
14 Bărbaţilor, am vorbit destul despre ceea ce ne poate fi de folos. Bine-ar
fi să mă inşel în părerile mele şi norocul să ne hărăzească ajutorul său".
15 După ce căpitanul a aruncat aceste cuvinte nevrednice şi a îngrozit
adunarea cu vorbele fale. iar multimea a rămas uluită si înmărmurită de
expunerea sa neliniştiloare. s-a ridicat din mijlocul adunării un oştean bă
trîn, care l-a dojenit pe căpitan cu o voce puternică şi a cerut adunării să-l
lase să răspundă la aceste cuvinte. 16 Mulţimea i-a îngăduit şi l-a îndemnat
cu mîinile întinse să vorbească. iar Pl, eu voce bătrînească, s-a rugat de iertare, i-a îndemnat eu lacrimi în ochi sli.-1 asculte şi a început aşa.

14
el respinge părerile căpitanului drept laşe şi mişele şi îndeamnă
înfrunte pe avari cu armele; dă exemple luate chiar de la duşmani
sau de la vechii romani şi încheie cu o îmbărbătare bogată în gînduri alese.
Cuvîntarea
oştirea

bălrînului:

să

1 Rirhaţi romani, dacă nu cumva dezonoraţi aceste cuvinte prin faptele voastre; bărbaţi, dacă mai aveţi în trupuri inimi bărbăteşti; căpitanul
nostru ştie să vorbească cu emfază şi să arunce cuvinte mari, dar vorbele şi
ţipetele cele mai răsunătoare nu pot înlocui faptele. El vrea să ne înspăi
mînte cu sofismele sale ca pe nişte copii. 2 Vorbeşte ca în faţa unor ciobani
cu strecurătoare de lapte in loc de sabie, cu glugă în loc de zale şi cu boi
de jug in loc de cai mindri şi semeţi, nişte bieţi oameni răsfiraţi la muncile
lor, aflaţi in slujba stăpinilor de păminturi. 3 Iţi închipui că adunarea noastră
e cămară de femei si vii să ne hulesti firea si neamul! Prin cuvintele tale nesocoteşti faptele şi in'sulţi statul no~tru. Nu:ţi dai seama că împroşti cu vorbe
urîte nişte bărbaţi? Nu vezi că te afli în adunare, în faţa poporului roman,
glorios prin rivnă şi puternic prin armele sale, conştient de primejdii şi atent
la ceea ce-i poate fi de folos? De ce o nenorocire măruntă să înlăture
amintirea unor fapte mari? 4 Să-ţi fie ruşine de faptul că duşmanul n-a
tremurat în faţa înfrîngerilor. Fugarul din insulă, ascuns de curînd în nămo
lul mlaştinilor şi făcut una cu dînsul, după ce şi-a găsit scăparea în apă împotriva aşteptărilor, îmbărbătează răniţii şi-i înduplecă să primească de la
duşmani lovituri mai dureroase decît rănile lor, ca nişte leacuri alinătoare
pentru suferinţe încă şi mai amare. o El a uitat nenorocirile de mai înainte,
căci cel care mai speră să îndepărteze răul poate ciştiga victoria. 6 Cum
se face că romanii au ajuns la atîta putere şi au făcut dintr-o cetate mică
un imperiu atît de întins? Eu cred că prin măreţie sufletească, dragoste arză
toare, cutezanţă şi sete de primejdii şi pentru că îl priveau ca pe un mort pe
cel care murea fără glorie. 7 Dacă sufleteşte ar fi fost pe măsura căpitanului
nostru, el n-ar fi cucerit Europa, n-ar fi supus Libia, n-ar fi trimis strîngători
de biruri în Asia şi n-ar fi stăpînit Nilul, care alimentează în timpul verii
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oraşele romane cu bogăţia Egiptului 38 , golind mările de corăbii. 8 Şi ce
minunată încheiere ne-ai făcut în cuvîntarea ta! Zici că nu vom avea destulă
oaste. Dar cine ţi-a încredinţat cumpăna acestei prorociri? Sau ai primit
poate profeţia lipsei noastre de bărbăţie de la preoteasa Pythia 39 ? Aşadar,
iată, alături de alţii, nepăsarea a găsit un apărător: un profet care-şi făureşte

un ghicitor care este gata oricind să improvizeze o tără
a lucrurilor. 9 Mă întreb cu mirare dacă barbarii vor ajunge într-adevăr pînă la „Zidurile lungi" şi dacă împăratul va rămînea nepăsător în faţa
atitor torente care inundă cetatea. 10 Bărbaţi, avem un singur aliat de
neînvins: tăria sufletească mai presus de orice limită, capabilă de fapte cu
neputinţă de realizat de către alţii, care să înfrunte cu hotărîre tot ce înspăimîntă mulţimea. 11 De aceea fiecare dintre noi să păşească acum cu
Dumnezeu înainte la luptă şi să dăm faptelor noastre o trăsătură măreaţă
de glorie, căci nu voi batjocori lucrurile prin cuvinte, numind bărbăţia cutezanţă şi vitejia temeritate. 12 Iată ce am avut eu de spus, un bătrin iubitor
de primejdii; iar dacă toate acestea sînt şi pe placul altora, să le încuviinţeze;
dacă nu, să îngăduie să mă însufleţesc singur, căci faptele frumoase nu gă
sesc aceeaşi înţelegere în inimile tuturor şi nu toţi tind spre vrednicie. Virtutea este un lucru măreţ, greu de atins şi neîmpărtăşit de cei mulţi, fie din
pricina puterii răului, fie din cauza lipsei de rîvnă pentru mai bine.
singur

învăţătura şi

gănare

15
Bătrinul îi convinge. Oştenii pun mtinile pe arme şi păşesc
Strigătele pricinuite de o falsă spaimă răvăşesc toată oastea.
avari sint măcelăriţi. Hanul atacă cetatea Appiaria.

împotriva duşmanilor
Fuge şi hanul. Mulţi

1 Rostind acest~ cuvinte în faţa adunării, bătrînul a însufleţit mulţi
mea şi a făcut-o să se rinduiască pentru luptă; a dat un avint de neoprit
celor mai vrednici şi a îndemnat cu cuvîntul, întocmai ca un bici, pe cei mai
leneşi, spulberindu-le t.eama. 2 Din adunare a izbucnit un potop de strigăte,
iar ovaţiile acopereau ca un nour gros teatrul acţiunii, omagiind mărinimia
şi bărbăţia bătrinului oştean. Toţi s-au alăturat îndată ca fraţii la îndemnul
lui, au părăsit adunarea şi au alergat la arme. 3 Din Haemus au cobortt
la luptă în Calvomuntis şi Libidurgon 40 şi l-au zărit pe han, tăbărit undeva
în apropiere, după ce-şi aşezase fără grijă corturile la patru mile depărtare,
pentru că mulţimea lui era răspîndită în toată Tracia. 4 Comentiolus şi-a
pus oastea în rînduială, a aşezat-o pe o singură linie de bătaie şi i-a dat ordin
să înainteze; i-a poruncit să se îndrepte în direcţia Asţ.ica, să pună străji
in timpul nopţii, iar a doua zi să cadă ca un torent asupra hanului şi in iureşul lor să-i pregătească un măcel de pomină. 5 Dar o intîmplare neaştep
tată a stinjenit balanţa strategiei şi, ca o viespe nedorită, a răvăşit fagurii
inţelepciunii, spulberînd ostenelile comandantului, ca munca unei albine.
Egiptul a jucat un rol hotă.ritor ln alimentarea capitalei bizantine.
Pomenirea preotesei Pythia din Delfi la o mică distanţă de „icoana făcătoare de
minuni" nu surprinde la un scriitor bizantin doct.
4 ° Calvomuntis şi Libidurgon, cetăţi întărite pe drumul de la muntele Haemus spre
.
„Izvoarele calde" ( Aquae Calidae) şi Anchialos din golful Burgas, aşezate poate pe cele
două înălţimi de la Biberna (Bulgaria).
38

39

https://biblioteca-digitala.ro

54

TEOFILACT SIMOCATA

6 După ce soarele şi-a întors spatele spre noaptea neagra, iar strălucirea
astrului mîndru şi luminos s-a îndepărtat şi s-a stins sub puterea nopţii,
unul dintre animalele de povară a scuturat şi aruncat la o parte sarcina de pe
dînsul. 7 Se întîmpla că stiăpînul mergea înainte, iar cei care il urmau şi
vedeau cum animalul îşi tîrîia povara in dezordine au strigat stăpinului să
se întoarcă şi să îndrepte greşeala animalului. 8 Fapt:ul acesta a ajuns pricină de nerînduială şi i-a făcut să fugă îndărăt, căci cuvîntul s-a răspîndit
în mulţima, însă răstălmăcit, şi părea un îndemn la fugă, ca şi cum ar fi apărut
o mare mulţime de duşmani şi i-ar fi înfruntat pe neaşteptate. 9 In rîndurile
oştirii s-a născut un vacarm de nedescris, care a produs panică; toţi ţipau
cit puteau şi-şi porunceau unul altuia in limba ţării să se întoarcă îndărăt,
strigînd în gura mare torna, torna 41 (întoarce-te, întoarce-t3), ca şi cum ar
fi fost atraşi pe neaşteptate într-o încăierare nocturnă. 10 Deci toată buna
inwcmire a oştirii s-a spulberat, întocmai ca armonia în coardele unei lire.
De aceea hanul a scăpat a doua oară de cea mai m1re primejdie, a părăsit
în grabă căile umblate şi s-a mutat cu tabăra în altă parte, după ce şi-a găsit
o salvar2 mai neaşteptată decît prima dată. 11 Fugea şi armata romană,
iar fuga ei era tot atît de aprigă ca şi a duşmanilor, căci oastea noastră
fusese răvăşită şi zguduită de o spaimă fără temei şi de o primejdie închipuită. 12 Totuşi mulţi avari au fost ucişi, după ce s-a produs o încăierare
neaşteptată intre cele două oştiri, căci unii din oastea romană s-au întors
împotriva lor şi au luptat cu duşmanii din toate puterile.
13 Scăpînd teafăr din aceste două învă!mă.1eli şi dorind-să înlăture ruşinea înfruntărilor suferite, hanul a adunat la un loc oştirea barbară, a năvălit
în oraşele romane şi a pus stăpînire pe cetatea Appiaria 42 • Nu cred că este
un lucru de prisos să arăt cum s-au desfăşurat aceste evenim3nte; de aceea
voi adăuga în continuare un mic episod ~i voi face o digresiune.

16
Busas, un oştean viteaz şi pasionat de vînătoare, este prins de duşmani, dar nu reuşeşte să obţină răscumpărarea de către ai săi nici prin rugăminţi şi nici prin lacrimi.
El îi învaţă pe avari să facă o maşină de asediu, iar prin folosirea acestei maşini
avarii sparg zidurile şi cuceresc un oraş. Hanul încearcă zadarnic să asedieze Beroe,
dar locuitorii cetăţii se apără cu hotărîre. ln cele din urmă duşmanii cîştigă asediul,
plătind o mică sumă de bani.

1 Era un oştean cu numele Busas, bărbat destoinic în războaie şi
bine cunoscut alături de alţi viteji de seamă din cauza îndrăznelii sale, deoarece înfrunta întotdeauna primejdiile ori de cite ori auzea indemnul de luptă
la glasul trîmbiţei. 2 El locuia în timpul acela în cetatea amintită şi obişnuia
să cutreiere călare luncile din apr0piere, rătăcind uneori prin locuri mai depăr
tate, ca unul care se bucura de multă faimă în treburile vînatului. 3 Busas
a fost prins de barbari şi vînătorul a căzut în cursă, fiind ameninţat să fie
străpuns cu suliţa; dar el i-a rugat să nu facă lucrul acesta, ci mai curînd
41 Pentru istoria şi interpretarea celebrelor cuvinte torna, torna, fratre să se consulte
introducerea.
42
Appiaria (azi Rjahov<>), cetate întărită pe malul drept al Dunării, la răsărit de
Ruse (Bulgaria).
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să accepte pentru viaţa lui un preţ de răscumpărare, deoarece barbarii nu
cîştigă nimic dacă îl ucid şi resping nişte daruri strălucite. 4 Barbarii au
primit şi au stăruit să facă o afacere negustorească; au dus prizonierul în
faţa cetăţii şi i-au vestit prin crainici pe cei dinlăuntrul zidurilor că îl ucid
pe Busas sub ochii lor dacă nu capătă de la <linsul daruri şi dovezi de recunoştinţă. 5 Busas se ruga să nu-l treacă romanii cu vederea ca unul care se
află pe muchie de cuţit şi în cumpănă între viaţă şi moarte. El le cerea să-l
răscumpere şi, cu lacrimi în ochi, îşi trîmbiţa în gura mare victoriile pe care
le dobîndise cu mari primejdii în sprijinul romanilor: 6 înşira faptele de arme,
menţiona luptele susţinute cu ostenelile trupului său, aducea mărturii şi
dezvelea în văzul tuturor cicatricele lăsate de armele dusmanilor. Pe scurt,

el cerea de la cei pe care ii slujise să nu-i îngăduie să sufe~e pentru ceea ce a
indurat el. 7 Dar ei au rămas neînduplecaţi, Jăsîndu-se corupţi de un bărbat
care avea pe ascuns legături de dragoste cu soţia lui Busas, cum mergea vorba.
De aceea l-au părăsit cu necinste în mîinile duşmanilor. 8 Ajuns în mare
primejdie, Busas îi ruga stăruitor pe barbari să-i acorde un mic răgaz înainte
de moarte şi oferea pentru această amînare să le predea o cetăţuie; el socotea
că cei care îşi uită binefăcătorii trebuie să sufere urmările acestui act, iar
lipsa de omenie să fie întovărăşită de nenorociri, pentru ca răul să se îndrepte
mai întîi împotriva lui însuşi.
9 Căpătînd o veste mai bună, duşmanii au ajuns foarte bucuroşi la
sentimente de omenie şi se legau cu jurămint să-l scape pe Busas, să nu-l
ucidă, să-i dea posibilitatea să moară de moarte naturală şi să-şi rupă lanţurile
oricînd vrea: deci nu-i impuneau o moarte forţată şi nefirească, dacă accepta
să-şi ducă la îndeplinire promisiunea. 10 Busas i-a învăţat pe avari să construiască o maşină de asediu, căci ei erau foarte neştiutori in asemenea aparate, iar el i-a pregătit să arunce proiectile cu maşina zisă helepolis (distrugătoarea cetăţilor). 11 In scurt timp cetăţuia a căzut, iar Busas s-a răzbu
nat im potriva neomeniei şi i-a deprins pe bar bari cu mînuirea unui instrument de asediu inspăimîntător. După aceea duşmanii au folosit această
invenţie originală şi au cucerit fără greutate o mulţime de oraşe romane.
12 Ei au atacat Beroe 43 , au pierdut acolo foarte mult timp, au avut multe
greutăţi şi şi-au încheiat lupta fără succes, deoarece locuitorii din împrejurimi se împotriveau cu înverşunare. La urmă au cumpărat pacea cu o mică
sumă de bani: un pretext şi un semn vădit al neputinţei lor.

17
Hanul este respins din Diocletianopolis, Philippopolis şi Hadrianopolis. Împăratul
se vede huiduit de ciţiva oameni din popor pentru faptul că Ansimuth şi Castus au
căzut în mîinile barbarilor. Ioanes Mystacon este trimis la Hadrianopolis şi învinge
duşmanii cu ajutorul subcomandantului său. Ei se împrăştie şi fug. Comandantul
se arată destul de cumpănit după victorie.

1 Hanul a împresurat puternic şi Diocletianopolis 44 , dar cetatea s-a
împotrivit cu înverşunare şi i-a zădărnicit asediul. La ziduri se aflau rinduite
43 Beroe era aşezată între muntele Haemus şi rîul Hebrus (Marica), la răscrucea
. drumurilor care mergeau de la Philippopolis (Plovdiv) la Anchialos şi de la Hadrianopolis
• (Edirne) spre Nicopolis ad Istrum (Stari Nikjup), într-o vale roditoare. În epoca romană,
oraşul purta numele de Augusta Traiana (azi Stara Zagora).
44 Diocletianopolis, cetate în Tracia, între Philippopolis şi Beroe.
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catapulte şi alte mijloace de apărare, încît le era cu neputinţă barbarilor să
se apropie şi să se încaiere imediat. 2 De aceea hanul s-a retras plin de mihnire, căci a păţit ca lupul din poveste: a rămas cu gura căscată şi nădejdi
goale. 3 El s-a îndreptat în grabă spre Philippopolis, a înconjurat cetatea şi
a încercat s-o ia cu asalt, dar locuitorii oraşului luptau cu deosebită înverşunare, apărindu-se de după ziduri şi din întărituri, şi făceau o mulţime de
răniţi, încît hanul a elogiat lupta lor vitejească pentru independenţă şi ca
răsplată a pus capăt războiului. 4 El a străbătut în zori pădurile din Astica,
s-a îndreptat spre Hadrianopolis şi a atacat oraşul cu un elan războinic neobişnuit, însă şi locuitorii din cetate s-au împotrivit cu o bărbăţie fără seamăn.
6 Bizantinii murmurau că au fost luaţi prizonieri Castus şi Ansimuth
şi făceau multă vînzoleală în cetate. lmpăratul era blamat pe faţă de cîţiva
flecari şi smintiţi din mulţime, care n-aveau o soartă de invidiat şi nici opinii
vrednice de urmat: ei compuneau versuri calomnioase 45 împotriva lui ·şi
răspîndeau cu grijă inepţii glumeţe, punînd tot răul pe seama nepriceperii
şi nu a întimplării. 6 Dar aceste bîrfeli nu clătinau fermitatea suveranului,
căci sufletul împăratului era străin de ură şi nu se lăsa convins de patima
mîniei. 7 Castus a fost restituit de duşmani, care au primit sume mari de
bani, cum aflăm de la bătrînii noştri, şi n-avem motive să nu-i credem. 8
Impăratul şi-a concentrat toate gîndurile spre duşmani şi s-a îndreptat cu
mai multă pregătire împotriva lor. L-a rînduit comandant pe Ioan, poreclit de multă lume Mystacon (Mustăciosul), 9 l-a numit pe Drocton comandantajutor şi i-a încredinţat o armată auxiliară. El era longobard de neam 46 ,
un bărbat foarte viteaz şi cit se poate de încercat în lupte. După ce a ajuns
lingă Hadrianopolis, 10 i-a îndepărtat pe duşmani de la împresurare şi a
doua zi a pus capăt războiului. Romanii s-au încăierat cu barbarii, i-au învins
şi au susţinut o luptă hotărîtoare, iar comandantul-ajutor Droeton i-a înfrînt
pe duşmani. 11 El s-a prefăcut că fuge şi că aripa lui întoarce spatele către
duşmani, ca şi cum oastea romană s-ar teme de vrăjmaşi, apoi s-a întors
îndărăt, a început urmărirea, a pătruns în spatele barbarilor şi i-a măcelărit
pe toţi cei întîlniţi în cale. 12 La ora amiezii avarii se retrăgeau, fugind
fiecare cum putea şi încotro il împingea soarta, într-o învălmăşeală generală.
Comandantul n-a urmărit vrăjmaşul; el cumpănea în mintea lui, asemenea
unui înţelept, că avem datoria să păstrăm o măsură între fericire şi starea
de paroxism ajunsă la culme, 13 căci soart'a este capricioasă şi lipsită de
credinţă, iar „victoria îşi schimbă bărbaţii", ca să îmbin in povestirea mea
şi un crîmpei din poezia homerică.
.~'

18
Heraclius atacă puternic o cetăţuie persană. Locuitorii ei se apără cu înverşunare.
Ea şi cetatea mazarilor sînt ocupate. Teodor este invitat de agricultori în cetă
ţuia Beiudaes. Aceasta este asediată cu îndirjire şi cucerită prin vitejia deosebită
şi unică a oşteanului Sapir.

1 In acest timp Heraclius a pătruns din nou în cuprinsul statului persan, iar mezii aveau pagube pretutindeni. 2 După ce a ajuns acolo, a atacat
45
Versurile calomnioase, sau aşa-zisele carmina famosa, erau un mijloc de critică I
în tot timpul imperiului roman.
48
Folosirea longobardului Drocton şi angajarea de trupe străine erau procedee
curente ale strategiei bizantine.
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o cetăţuie foarte întărită, aşezată pe o stincă inaltă. Subcomandantul folosea maşini de atac şi alte instrumente de distrugere. 3 Perşii răspundeau la
infruntări cu albe mijloace înşelătoare, ţesînd un fel de mantale. Strîngeau
păr, impreunau urzeala cu bătătura, confecţionau mantale lungi, le umpleau
bine cu paie, le presau din răsputeri şi le aţîrnau în faţa zidurilor: proiectilele se opreau în ele şi deveneau mai puţin impetuoase din cauza moliciunii
acestora 47 • 4 Zburau pe sus o mulţime de proiectile pe deasupra cetăţuii,
iar unele atingeau chiar întăriturile. Heraclius nu le dădea nici un pic de
răgaz, ci îi schimba mereu pe cei rînduiţi la această treabă: 5 cei părtaşi
la osteneli pînă atunci făceau o pauză, fiind urmaţi de altă echipă, apoi
lucrau aceştia şi-i înlocuiau pe ceilalţi, iar după aceea veneau să lucreze alţii.
6 Din această cauză apărătorii cetăţii au slăbit cu totul şi au ajuns la capătul
puterilor. Astfel cetabea a căzut şi a ajuns în stăpinirea romanilor. După
cucerire, comandantul a lăsat în ea o garnizoană.
7 Trupele lui Teodor şi Andrei au reparat cetatea Matzaron, ruinată
de timp şi aşezată nu departe de Beiudaes 48 • In timp ce Teodor era ocupat
cu reconstruirea ei, au venit la <linsul ţăranii din apropiere şi l-au îndemnat să
asedieze Beiudaes, spunînd că cetatea n-a~e pază îndestulătoare. 8 Oamenii
lui Teodor şi Andrei au arătat în răspunsurile lor că vor porni îndată la treabă.
Ei au înnoptat acolo, au plecat în marş forţat şi s-au hotărît să înfrunte cetatea în timpul nopţii: dar n-au _izbutit să-şi atingă scopul, căci au ajuns la
cetate în zori de zi, pe la cîntat:ul cocoşilor. 9 Localnicii au presimţit atacul
romanilor, însă nu se temeau din cauză că locurile erau greu de cucerit.
Apoi au prins inimă, s-au aplecat peste zid şi au început să arunce proiectile
pînă departe. 10 Din întîmplare, cetatea avea o singură intrare, cu totul
inaccesibilă pentru mîna duşmanilor. Poarta era străjuită de un turn mai
avansat decît întăriturile, aşezat pe nişte pietre ca granitul sau poate şi mai
rezistente decît acesta. 11 Romanii au descălecat, au înaintat spre stîncă
şi au început lupta, tirăgînd cu arcurile. Cei din cetate se apărau cu pietre,
foloseau catapulte şi aruncau proiectile ca dintr-un loc mai ridicat şi cu vedere
·largă, căci îi dominau şi-i izgoneau pe duşmani din cauza înălţimilor. 12 In
timp ce armata romană era ocupată cu împresurarea, cîţiva oşteni îndrăzneţi
·au împreunat lăncile 49 , au înaintat încet şi pas cu pas, şi-au pus toată inima
tn fapta lor cutezătoare, au depăşit pe alţii fără să le pese de proiectilele aruncate de pe stîncă, au mers înainte şi i-au dislocat pe barbari de la ziduri.
13 Cei asediaţi au părăsit stînca pe care se sprijineau, au intrat în cetate şi
au lăsat intrarea pe seama duşmanilor, iar romanii au cucerit întăriturile
·stincii şi au atacat cetatea cu şi mai multă înverşunare. 14 Cei de pe zidur'i
nu-i puteau izgoni pe duşmani, deoarece nu aveau cum să se apere împotriva
ploii de proiectile; ci, cum vedeau mai mulţi inamici împreună, le arătau
spatele. 15 Era un oştean cu numele Sapir 50 , la trup asemenea lui Tideu
cel cîntat de Homer, iar la suflet mai îndrăzneţ ca Tideu (căci era inimos ca
Heracle şi mai cutezător ca oricare altul; deci, după mărimea trupului,
Tehnica de luptă cu maşini de război împotriva cetăţilor lntărite este descrisă
de tratatele de strategie.
48
Cetatea Matzaron era aşezată între rîul Tigris şi întăritura de la Rabdios, iar
Beiudaes se afla în apropiere.
49 Împreunarea lăncilor şi a scuturilor în formaţia zisă testudo „broască ţestoasă".
60
Sapir pare un nume propriu, dar nu-i exclus să fie vorba de un oştean din tribul
hunic al sabirilor, v. P. Goubert, Byzance, I,' p. 101, n. 5.

·

tn

47

amănunţime
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mă încumet să-l rînduiesc îndată după Heracle, deoarece nu-i găsesc alt
exemplu de asemănare). El a luat pari ascuţiţi, i-a înfipt în întăritură şi s-a
înălţat pînă sus. 16 A introdus un par în tencuiala dintre pietrele turnului
de apărare al cetăţii (căci cetăţuia era construită din piatră uscată), a pus
piciorul pe par, apoi a înfipt alt par şi a păşit cu picioarele pe el, s-a prins
bine cu mîinile de pietrele ieşite in afară şi in felul acestla a reuşit să ajungă
pînă deasupra. 17 Cei asediaţj nu erau in stare să suporte vederea proiectilelor, iar bărbatul acela zis Sapir ţinea in stăpînirea sa tot meterezul. Cetă
ţuia ar fi fost luată de la prima înfruntare, dacă nu apărea deodată un oştean
din armata persană şi nu arunca asupra viteazului nostru un pietroi enorm
desprins din zidurile întăriturii. 18 Eroul a căzut jos împreună cu pietroiul
„rostogolindu-se cu creştetul şi umerii în pulbere", după cuvintele lui Homer 51 •
Totuşi n-a murit, ci a fost ridicat pe scuturi de ceilalţi luptători şi dus la
adăpost, căci era rănit, fiind atins puţin de fierul lăncilor. 19 El a pornit cu
bărbăţie la treabă, s-a avîntat din nou, a cuprins cu mîinile meterezul asemenea unui polip cu tentacule de neînlăturat şi a rămas înfipt temeinic într-însul. 20 Duşmanul din oastea persană i-a pregătit o încercare asemănă
toare, deoarece zidul fusese ruinat de curînd de loviturile romane: persanul
l-a izbit cu alt pietroi şi l-a făcut pe erou să se întoarcă îndărăt. 21 Deci
oşteanul iubitor de primejdii s-a rostogolit împreună cu meterezul sfărîmat,
iar tovarăşii săi de luptă l-au salvat a doua oară, cu privirile înspăimintate,
pe cel care cutezase totul. 22 Dar rănitul s-a dezmeticit după lovitură şi a
rîvnit pentru a treia oară o faptă de viteaz, ca şi cum ar fi fost împins Ia luptă
de o putere dumnezeiască de neînvins. 23 După ce s-a căţmrat sus pe cununa
întăriturilor, a păşit mai departe, a scos sabia şi a ucis persanul care dăduse
imbold vitejiei sale; apoi i-a tăiat capul şi l-a aruncat în mîinile asediatorilor.
Romanii au văzut toate cele intîmplate, au prins inimă şi se îndemnau să
înfrunte primejdiile. 24 Un frate al lui Sapir (mai mare tn vtrstă) a privit
la fapta lui bărbătească şi a fost cuprins îndată de dorinţa unei încercări
asemănătoare. El a păşit la luptă şi, ca un frate, a făcut întocmai ca fratele
său; iar după <linsul a pornit altul şi după acesta. au urmat mulţi alţii. 25 Ei
au urcat cu ajutorul funiilor, au stabilit puncte de sprijin in cetate, au spart
porţile şi au făcut posibilă pătrunderea armatei romane. După ce au ajuns
mai puternici decit duşmanii, au luat în stăpinire cetatea: pe unii i-au ucis,
iar pe alţii i-au cruţat şi i-au adus în stare de prizonieri, apoi au prădat averile
şi au plecat de acolo, rînduind oameni de strajă în cetate. 26 Deoarece se
apropia timpul iernii, Philippicus s-a dus la Constantinopole şi l-a lăsat comandant pe Heraclius. Acesta a judecat dezertorii şi fugarii armatei romane:
toţi cei învinuiţi de neindeplini~ea datoriei sau de dezertare au fost pedepsiţi
cu asprime 52 •

În descrierea luptelor de împresurare autorul nostru citează deseori pe Homer,
avea o bună cunoaştere a acestuia. Ca şi la Homer sau în poezia populară cifra
trei în domeniul încercărilor eroice era obligatorie: numai după trei victorii din ce în ce
mai emoţionante eroul se impunea în mod definitiv, după o verificare incontestabilă.
u Despre pedepsele militare vorbeşte pe larg tratatul lui Mauricius, Arta militară,
I 6 · cf. W. Ashburner, The Byzantine, Mutiny Act, Journal of Hellenic Studies, XLVI.
1'926, p. 80-109; E. Korzsenszky Leges poenales militares e codice Laurentiano LXXV,
6, Budapest, 1931; IusGraeco·Romanum cura J. Zepi et P. Zepi, Atena, 1931, vol. II,
p. 73-89.
n

dovadă că

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE

III

Priscus este pus comandant în locul lui Philippicus. Sînt reduse alocaţiile de hrană
ale soldaţilor. Germanus, episcop de Damasc, este tratat cu onoruri de Priscus.
De ce este dus el la Monocarton. Fastul lui Priscus şi dispreţuirea unui obicei vechi.
Tulburări în tabără din două motive. Icoana lui Hristos este dusă pretutindeni
pentru a linişti tulburările. Comandantul fuge de primejdie, dă ordin să nu se ia
nimic din alocaţia obişnuită a soldaţilor şi caută un medic care să-l vindece.

1 Aflînd în drum că împăratul l-a rinduit comandant pe Priscus 1,
Philippicus s-a dus in Tarsos şi a trimis scrisori lui Heraclius prin care il
indemna să părăsească oastea şi să se întoarcă in oraşul său de naştere din
Armenia, după ce va lăsa armata în mîinile lui Narses, comandantul cetăţii
Constantina 2 • 2 El i-a descoperit conţinutul unui ordin imperial primit de
curînd şi i-a poruncit să-l arate pe faţă şi armatelor, deoarece îl invidia pe
Priscus. Ordinul cerea o reducere a alocaţiilor de hrană, iar micşorarea era
de o pătrime. 3 Şi s-a întîmplat întocmai cum a hotărît comandantul. La
ivirea primăverii unul a fost înlăturat, iar celălalt a luat conducerea armatei.
Priscus a pornit spre Antiohia şi a poruncit oştenilor să se adune in Monocarton, iar el însuşi s-a dus in Edesa şi s-a intilnit cu Germanus: l-a primit cu
mărinimie, l-a îmbrăţişat după sosire (căci acesta îşi avea scaunul în Damasc),
l-a invitat în ziua următoare la prînz şi i-a arătat bunăvoinţă. 4 După patru
zile comandantul a plecat din Edesa, a luat cu sine pe cel care ilustra scaunul
episcopal şi s-au dus în tabără: era ziua mult aşteptată în care romanii săr
bătoreau patimile Mintuitorului; în această zi fiul singur născut al lui Dumnezeu,
de aceeaşi fiinţă cu tatăl şi la fel de slăvit în împăr:.ăţia lui, a mintuit lumea. [Acesta e Hristos.] 5 Comandantul judeca în mint.ea lui aşa: nu se
cuvine ca episcopul să sărbătorească ziua învierii în cetate, iar oastea romană
s-o sărbătorească undeva afară pe cîmp, ca şi cum ar fi exclusă de la bucuriile
cetăţii. De aceea a luat episcopul şi l-a dus la Monocarton, 6 iar Germanus
a ajuns înainte de sosirea comandantului; şi l-au prezentat armatelor. Două
zile mai tîrziu conducătorii de unităţi împreună cu toată oastea au întimpinat comandantul cam la !::rei mile de tabără. 7 Era înrădăcinat în oaste
un obicei vechi, şi anume: cel care urma să preia frînele conducerii, cind era
întimpinat de armate, cobora jos de pe cal, înainta prin mijlocul oştenilor
Priscus a fost rînduit comandant tn primăvara anului 588.
Tarsos, oraş principal din Cilicia. Constantina, oraş important în partea de nord a
Mesopotamiei, în bazinul superior al rîului Abora.
1

2
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şi saluta cu bunăvoinţă oştirea. 8 Priscus n-a făcut aşa, ci a trecut cu vederea
acest obicei vechi, iar armata a suportat greu ofensa. Prima zi a sărbătorilor
comandantul a petrecut-o în linişte, 9 dar a treia zi, cînd ştirea despre
micşorarea alocaţiilor de hrană nu mai era o taină, ci devenise cunoscută
tuturor, anarhia a ajuns la culme: mulţimile oştenilor alergau din toate păr
ţile la cortul comandantului; unii aruncau pietre, iar alţii scoteau chiar săbiile
din teacă, după cum îi venea fiecăruia la indemînă. 10 Comandantul a auzit
larma şi a întrebat care e cauza ei, dar oştenii nu răspundeau la întrebarea
lui <lecit că .. se desface toată buna rinduială a întocmirii, deoarece armata
n-are conducător".
Cuprins de năduşeală şi spaimă nespusă, comandantul Priscus nu ştia
in sufletul lui ce să facă. 11 El a dezvelit icoana Dumnezeului in chip de
om 3 (numită de romani „cea neizvodită de mină omenească") şi a dat-o
lui Ilifred cu porunca s-o plimbe tn jurul armatei, ca să liniştească spiritele
prin sfială faţă de cele sfinte şi să prefacă neorinduiala in cuminţenie. 12 Dar
mulţimea nu se potolea cîtuşi de puţin, ci arunca pietre în icoana sfîntă şi
neatinsă. Atunci comandantul a sărit în grabă pe un cal luat la intîmplare
din rîndurile scutierilor imperiali, a fugit cit a putut şi a scăpat de primejdie
ca printr-o minune. 13 El a întîlnit în cale grăjdarii care păşteau caii oştirii,
dar s-a strecurat cu mare primejdie prin rîndurile lor şi a ajuns la porţile
cetăţii Constantina, lăsind in urma lui dezbinările din Monocarton. 14 Dar
o dată cu comandantul a intrat în cetate şi neliniştea. Locuitorii din Constantina se frămtntau în sufletele lor, impresionaţi de cele întîmplate, iar
comandantul şi secretarii săi alcătuiau scrisori către conducătorii cetăţilor
şi căpitanii cetăţuilor poruncindu-le să nu taie nimic din alocaţiile obişnuite
ale armatelor 4 şi nici să nu se tulbure tn sufletele lor de toate cele intîmplate. 16 El mai cerea sfatul unui medic care să-i dea un leac pentru durerile
de la pulpa piciorului, căci suferea de rănile pricinuite de loviturile pietrelor.

2
Cortul lui Priscus este răvăşit. Solul său la armată. Germanus este ales comandant,
deşi se împotriveşte cu hotărlre. Episcopul trimis ca sol nu este luat în seamă. Stnt
înlăturate şi distruse statuile şi portretele împăratului. Solia neizbutită a episcopului
din Edesa. lnfrîngerile din Orient.

1 Revolta din tabără a luat proporţii 5 : a fost răvăşit cortul comandantului, mulţimea a furat lucrurile lui Priscus, conducătorii de unităţi au fugit,
iar anarhia a ajuns o mare nenorocire. 2 Nu după mult timp comandantul a
trimis ca sol în tabără pe episcopul cetăţii Constantina cu misiunea de a
linişti nemulţumirile oştenilor, spunind că împăratul Mauricius şi-a schimbat
gîndul şi că a dat un decret imperial prin care porunceşte ca alocaţiile de
hrană ale oştenilor să rămtnă cum au fost. 3 Comandantul Priscus ii învinuia
pe Philippicus, făcîndu-1 responsabilul revoltei, sub cuvint că ar fi propus lui
3 Despre icoana Dumnezeului-om şi despre concepţia religioasă în legătură cu ea v.
studiile lui P. Goubert, A. A. Papadopoulos şi Z. V. Udaljcova.
4 Revenirea la regimul vechi de alocaţii arată ctt de puternică era influenta armatei
în afacerile cele mai importante ale imperiului.
6 Revolta avea un substrat politic şi era îndreptată de fapt împotriva împăratului
Mauricius, v. Theophan., p. 261, 1-2.
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Mauricius reducerea alocaţiilor de hrană ale oştenilor. 4 Dar toate acestea
erau numai s'noave de ale lui Priscus. Episcopul a pornit la drum, aşa cum i
s-a poruncit, şi a adunat armatele cu intenţia de a alege comandantul. De
aceea au trimis după Germanus, l-au adus la sfat şi au hotărît să-i încredinţeze frînele conducerii militare. 5 Acesta respingea demnitatea de comandant
al armatei, dar ei l-au silit să accepte numirea, ameninţîndu-1 cu pedeapsa
capitală dacă nu ascultă; aşa încît voinţa oştilor a învins, iar Germanus a fost
declarat comandant, legîndu-se cu jurămint să respecte binele obştesc, iar
romanii să renunţe la jefuirea supuşilor şi să înceteze revolta. S-au mai
înţeles de asemenea să poarte război împotriva duşmanilor. 6 Ocrotit de
aceste înţelegeri ca de nişte zale de neînvins, comandantul a primit bucuros
să conducă armatele romane. 7 Episcopul s-a dus la comandant în tabără
şi a îndemnat oastea la cuminţenie, dar oştenii nu l-au luat în seamă pe episcop şi n-au vrut să asculte cuvintele lui, ci le respingeau ca şi cum ar fi venit
din partea unui sol barbar şi cereau ca Priscus să fie izgonit din cetate. 8 Ei
au încercat să arunce la pămînt portretele imperiale (ceea ce s-a şi întîmplat)
şi au distrus elogiile scrise pe tăbliţe de scînduri sau pictate în culori pe tablouri
1n cinstea împăratului, deoarece ziceau că nu vor să mai rămînă sub stăpi
nirea unui împărat care se tîrguieşte. 9 Episcopul din Constantina a adus
toate acest.ea la cunoştinţa lui Priscus, iar Priscus l-a trimis ca sol la oşti
pe titularul scaunului episcopal din Edesa. Episcopul a mers în tabără, a intrebuintat tot felul de cuvinte si s-a întors fără nici un rezultat. 10 Nenorociri}~ de pe urma revoltei din'. răsărit hîntuiau ca valurile unei mări şi „pretutindeni se abăt,eau rele după rele" 6 , ca să amintesc cuvintele poetului
folosite pentru o întîmplare asemănătoare: unii aruncau proviziile, alţii
jefuiau şi siluiau de-a lungul drumurilor, iar alţii prădau pe ogoare, încît
despotismul era în floare şi nu mai întilnea nici o stavilă în calea nedreptă
ţilor. 11 Priscus l-a înştiinţat de toate acestea prin scrisori pe suveranul
Mauricius, iar împăratul i-a poruncit lui Philippicus să se ducă din nou în
Orient.

3
Soli la Priscus. Încercarea lor zadarnică de a-i linişti pe oşteni. Priscus se duce la
Revolta împotriva lui Philippicus. Perşii folosesc ocazia şi asediază Constantina, dar slnt respinşi de Germanus. Aristobul, prefectul palatului, îi cheamă pe
soldaţi la datorie.

Bizanţ.

1 Armatele au ales patruzeci şi cinci de soli pentru a-l vesti pe Priscus
să plece din Edesa. 2 Aceştia au venit în cetatea Edesa şi i-au împărtăşit
voinţa oştilor. 3. Priscus s-a apărat cu t>ărie şi i-a convins pe soli că oştenii
nu se poartă cu dreptat~ faţă de dînsul, iar ei i-au spus lui Priscus că vor
linişti minia şi manifestările furioase ale acestora. Priscus trăgea nădejde
şi tşi petrecea timpul în Edesa. 4 Solii s-au întors în tabără, au început a
expune apărarea lui Priscus şi au încercat să calmeze asalturile tiraniei.
6 Faptul acesta i-a adus în culmea primejdiei, căci cu greu au scăpat de
8
Folosirea unui citat din Homer (Iliada, XVI, 111) spre a marca apogeul unor evenimente dramatice arată că Teofilact folosea o tehnică conştientă, sprijinită pe lecturi
proprii.
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moarte, fiind condamnaţi să treacă la starea de persoane private 7 : iată deci
pînă unde a fost împinsă minia. Ei au fost izgoniţi din tabără ~i s-au ales cu
o pedeapsă grozavă. 6 Conducătorii revoltei s-au pregătit să-l înfrunte pe
Priscus, au organizat o oaste luptătoare de cinci mii de oşteni şi au trimis-o
împotriva cetăţii Edesa. ln timpul acela a sosit în Edesa Teodor şi a vestit
sosirea lui Philippicus. De aceea Priscus a părăsit Edesa şi s-a dus în Bizanţ.
7 Romanii din tabără, stăpîniţi încă de simţămîntul revoltei, auzind că
Philippicus era în drum spre Monocarton, se legau prin jurăminte să nu accepte
conducerea lui. 8 lmbărbătată de intîmplările nefericite ale romanilor, oastea
persană a început a cutreiera statul roman şi a atacat Constantina. Cetăţile
erau înfruntate acum de două războaie: unul hrănit şi îndopat de cei dinlăunţru, iar altul de către duşmani. 9 Gloata oştirii romane era neputincioasă în luptă, deoarece nu dorea nimic şi n-avea grijă de ceea ce se intîmpla,
ca de nişte lucruri străine de dînsa. Germanus a înarmat o mie de oameni
din oastea luptătoare, a pătruns pe neaşteptate în Constantina şi a scăpat-o de
nenorocirile care o hărţuiau. 10. Comandantul a îndemnat cu vorba şi abia
cu greu a putut pune în mişcare oştile romane: a adunat patru mii de oşteni
şi le-a poruncit să năvălească pe pămîntul perşilor. 11 Aristobul, sufletul
casei imperiale Antiohia 8 , se afla printre oşti ca trimis al împăratului: el
a folosit cînd daruri, cînd cuvinte meşteşugite şi a izbutit să liniştească fur.ia
revoltei.
4
Romanii sint opriţi să se apropie de Martyropolis. În lupta ce urmează ei înving
duşmanii. Au atitudine binevoitoare faţă de împărat. Îl cinstesc cu prizonieri şi
prăzi de război. Teama lui Philippicus. Achitarea soldelor militare. Roma
longobarzilor. Maurii slnt înfrlnţi în Africa.

rezistă

1 Armata romană a tăbărît la Martyropolis, însufleţită de dorinţa de
pace, iar o parte a oştilor a năvălit in Persia. Maruzas, comandantul armatei
persane, a apărut şi a pus capăt înaintării romanilor. 2 De aceea romanii
s-au întors acasă prin regiunea Arzanena şi pe valea rîului Nymphios, iar
Maruzas ii urma pe romani de aproape. Deci a venit armata romană împreună cu barbarii potrivnici pînă în împrejurimile cetăţii Martyropolis şi
s-a produs o luptă dintre cele mai strălucite intre romani şi perşi, iar romanii
au obţinut o victorie măreaţă şi memorabilă. 3 Comandantul perşilor a că
zut, trei mii de perşi au fost luaţi prizonieri, fruntaşii lor au ajuns in captivitate, iar o unitate de aproape o mie de barbari s-a retras la Nisibis. 4 După
un măcel atît de mare şi vrednic de admiraţie şi după luarea unor prăzi stră
lucite, oastea romană s-a strîns la un loc, a dat uitării minia faţă de Mauricrns, l-a dăruit pe suveran cu o mulţime de prăzi şi i-a trimis stindardele
Una din pedepsele militare era aceea de a-l trece pe oştean la starea de persoană
de a-l da pe mina autorităţilor civile.
8 Palatul imperial Antiohia se afla în centrul capitalei bizantine, la nord-vest de
hipodrom, şi era unul din monumentele cele mai remarcabile ale timpului. R. Janin,
Constantinople byzantine, p. 291; P. Goubert, Byzance, I, p. 279-281.
7

privată şi
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armatei persane, numite de romani, în limba strămoşească, banda 9 • 5 Philippicus continua să rămînă în Hierapolis 10 (Cetatea Sfîntă), cuprins de frica
răscoalei, aşteptînd cu nerăbdare să înceteze tulburarea.
6 Odată cu schimbarea neîncetată şi alternativă a anotimpurilor, după
război a urmat timp de iarnă, iar tabăra a fost desfăcută. La ivirea primăverii, care dă pămîntului o înfăţişare plăcută şi înviorătoare, împăratul
a trimis, ca de obicei, oştirii bani de cheltuială, iar războiul între romani şi
perşi a prins din nou viaţă şi a început a fierbe. 7 Oastea getică 11 , adică
trupele sclavinilor, prădau puternic ţinuturile Traciei, mezii se întîlneau cu
comandanţii romanilor şi se isca prilej de măceluri, 8 Roma bătrină înfrunta
atacurile longobarzilor, iar în Libia oştile maurilor slăbeau mereu, se împuţinau şi cădeau la pămînt sub potopul vitejiei romane.
9 Ele au depus împreună cu armele şi frînele puterii, şi-au îndoit grumazul sub romani şi au ales liniştea. Rîul Phasis 12 nu era înroşit de sînge,
căci curgea liniştit şi îi uda pe colhi cu apele sale transparente şi paşnice,
neavînd nicăieri locuitori din Persia. Deci cam aşa erau rînduite şi aşezate
treburile romanilor.

5
Închisoarea cetăţuii Giligerd, în care erau aduşi tot felul de muritori, de unde îi scapă
romanii şi îi salvează şi pe alţii, după un măcel. Grigorie, episcop de Antiohia, îl
împacă pe Philippicus cu armata. Perşii ocupă Martyropolis, Sitta pune la cale o
înşelăciune, iar romanii sînt învinşi de perşi. Philippicus este îndepărtat de la conducere şi îi urmează Comentiolus.

1 ln timpul acesta s-au petrecut în ţara mezilor fapte vrednice de a fi
povestite; deci să le introducem şi pe ele, în deplină rînduială, în ţesătura
artistică a istoriei noastre, ca pe o salbă de pietre preţioase, ca o desfătare pentru ochi, ca o încîntare pentru urechi şi, să zicem aşa, ca un divertisment.
2 Era în interiorul Persiei o cetăţuie numită Giligerd, în ţinutul zis Bizae,
nu departe de cetatea Bendosaboron. Ea avea o închisoare, numită de barbari
Lethe. 3 Locul, întocmai ca pămîntul pentru Dumnezeu, stîrnea mînie în
sufletul regelui şi, dacă i-ar fi zis cineva cetăţuii „sălaşul răutăţilor", n-ar fi
greşit cituşi de puţin. Acolo erau închişi toţi cei căzuţi în plasa miniei regale,
fie supuşi, fie prinşi în războaie. 4 Pe timpul cînd domnea în împărăţia
romană Iustin cel Tînăr 13 , regele perşilor a ocupat cetat.ea numită Daras
şi a hotărît ca locuitorii ei să sălăşluiască în această cetăţuie. 6 Mai erau în
ea şi cadaseni, un trib barbar din ţara mezilor, precum şi alţi muritori sortiţi
răutăţilor, iar toată gloata aceasta de nenorociţi stătea zăvorită in cetăţuie.
6 Dar pentru cei de origini deosebite nenorocirile obşteşti au ajuns prilej
9
Lupta a avut loc în toamna anului 588. Termenul bandum, de origine germanică.
s-a generalizat tîrziu în limba latină şi a fost transmis apoi literaturii bizantine.
•
10
Hierapolis, oraş în Siria, nu departe de rîul Eufrat, azi Manbedsch, avea un sediu
episcopal dependent de Antiohia de pe rîul Orontes.
11
Slavii înaintau spre sud venind din părţile locuite în antichitate de geţi, adică
dinspre cîmpia munteană şi Dobrogea, iar autorii bizantini arhaizau, numind ţinuturile cu
nomenclatura antică. Aşa se explică de ce Teofilact numeşte pe sclavini geţi.
12 Phasis (azi Riom), rîu în Colhida, din Georgia, în Caucaz.
13
Împăratul Iustin al Ii-lea, zis „cel Tînăr", a domnit între anii 565-578.
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de înţelegere,
prin legături

căci cei despărţiţi pină atunci prin neam, lege şi limbă s-au unit
făurite de suferinţele indurate, deoarece în timp de restrişte
suferinţele înfrăţesc şi apropie. 7 Deci locuitorii din Daras au încercat o
faptă bărbătească, s-au folosit de uneltele de luptă aflate la îndemînă şi au
ucis gărzile. Măcelul s-a încins tot mai înverşunat, căci era o oaste de strajă
în cetăţuie, şi romanii au ieşit învingători: ei au scos din cetăţuie pe tovarăşii

lor de suferinţă, au îndurat şi făptuit multe şi s-au întors în oastea romană.
8 După ce romanii au obţinut aceste triumfuri strălucite, războiul
continua încă la Martyropolis, cum am spus mai sus, cînd s-a întîmplat că a
căzut în luptă Maruzas, comandantul perşilor şi au fost luaţi prizonieri căpi
tanii celor două flancuri, iar capul comandantului Maruzas a fost t,rimis la
Bizanţ. 9 Philippicus era încă respins de oastea romană şi n-avea comandă,
deoarece mulţimile nu-l doreau conducător pe cel care se distinsese puţin
mai înainte Ia Arzamon, căci prin firea ei mulţimea este schimbătoare şi greu
de mulţumit şi-i plac prefacerile mereu nestatornice. 10 După ce Philippicus a ajuns în corturile din Cilicia şi a citit scrisorile împăratului, s-a întors
din nou în Siria şi cu greu a fost acceptat de armanta romană, interYenind
intre conducător şi oşti Grigorie 14 , care deţinea pe atunci scaunul arhiepiscopal din Antiohia. 11 Tot atunci a fost luată de perşi cetatea Martyropolis,
însă nu după legea războiului, ci prin înşelătorii trădătoare, cum obişnuiesc
să fie furate cetăţile care nu pot fi cuceriw de duşmani prin lupte. 12 Autorul
înşelăciunii a fost Sittas. Acesta a fugit la perşi şi i-a îndemnat să înarmeze
patru sute de oameni din armata barbară, care să simuleze că fug la romani
şi vin în cetate. 13 După ce a făcut aşa, Sittas i-a înduplecat pe romani să-i
primească în celiate pe cei care veneau. Nenorocirea s-a produs pe neaştep
tate şi barbarii au pus mîna pe cetăţuie. 14 Cînd a aflat Philippicus de lucrul
acesta a pus oastea în mişcare şi a tăbărît în preajma cetăţii. De aceea a trimis
acolo oşti şi regele perşilor şi l-a înarmat pe Mebodes, feciorul lui Surenas 15 ,
căci la perşi demnităţile trec de la tată la fiu. 15 Deoarece Mebodes nu avea
oaste îndestulătoare, a fost trimis de regele perşilor şi Afraat3s, care conducea
războiul în Armenia. După încăierare, romanii au fost înfrînţi şi nu şi-au
atins scopul 16 , iar armata barbară a ieşit biruitoare. 1'6 Gărzile persane din
Martyropolis au primit întăriri şi cetatea era acum străjuită cu înverşunare
de perşi. Philippicus a fost înlăturat imediat de Ia conducere, iar împăratul
l-a rînduit comandant pe Comentiolus.

6
Comentiolus se încaieră în luptă cu perşii şi fuge. Vitejia demnă de admiraţie a lui
Heraclius. Comandantul persan Afraates cade în luptă, iar perşii sînt puşi pe fugă.
Împăratului îi sînt trimise daruri din prăzile de război. Jocuri publice în Bizanţ
cu ocazia victoriei. Perşii invadează Suania din Colhida. Belşug de aur şi argint la
turci. Ei plătesc în schimb tributuri perşilor. Prăzile din Suania sînt expediate în
Babylon. Comandantul cu numele Romanus este trimis de Mauricius în Colhida.
14
Grigorie, patriarhul Antiohiei, se întorsese puţin mai înainte din Constantinopole
avea dificultăţi cu administraţia locală, fiind somat să abdice. El a intervenit cu succes
Intre armată şi comandant în localitatea Litarba (azi el-Athreb) la 55 km de Antiohia.
16
Bogata familie Surenas se afla de mult în fruntea armatei persane, v. A.
Christensen, p. 109.
18
Lupta a avut loc in jurul datei de 1 iulie 589.
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1 Deci comandantul a înaintat pină în pragul Persiei şi s-a încăierat
cetatea numită Sisarbanon din apropiere de Nisibis, poreclită
altădată Antiohia din Mygdonia 17 • 2 După ce a început lupta, Comentiolus a întors spatele întocmirii, a fugit cît a putut şi s-a retras în Theodosiopolis; însă Heraclius, tatăl împăratului Heraclius, a dat dovadă de multă
bărbăţie şi superforitate in fapte vitejeşti şi era lucru vădit pentru toţi că
şi-a ciştigat faimă în luptă. 3 Comandantul perşilor, pomenit mai sus în
povestirea noastră sub numele de Afraates, a fost ucis, după cum fusese ucis
mai înainte de o lovitil..lră romană şi Mebodes, în lupta împotriva lui Philippicus. Prin fuga perşilor romanii au obţinut victoria şi au despuiat, cum se
şi cuvenea, cadavrele barbarilor, iar lucrurile acestora au ajuns în posesia
învingătorilor. 4 In ziua următoare romanii au pătruns şi în tabăra pe:rsană,
au pus st,ăpînire pe ea şi au trimis in clar împăratului cîteva dovezi ale vitejiei
lor: săbii de aur, tiar13 persane, brîie cu pietre scumpe, care str.ăluceau in
faţa perşilor ca nişte mărgăritare, precum şi stindardele întocmirii de luptă,
numite în chip obişnuit de romani în limba lor strămoşească banda. 5 Impă
ratul a luat de la comandant trofeele victorioase. s-a bucurat si înveselit,
a ordonat să fie organizate jocuri hipice şi a poruncit celor din popor să dăn
ţuiască, după cum era obiceiul romanilor la sărbători.
6 Deoarece am adus vorba de Afraates, să însăilăm acum în covorul
povestirii noastre şi faptele săvîrşite de romani în Suania; căci şi pictorii,
după ce pictează părţile mari şi strălucitoare ale unor opere, nu se lasă de
artă pînă nu zugrăvesc pe tablourile lor şi amănuntele cele mai neînsemnate
ale unui ansamblu. 7 In al optulea an de domnie a împăratului Mauricius
a fost trimis în Suania şi Baram, comandantul perşilor, împreună cu oştile
barbare de sub conducerea regelui persan Hormisdas 18 • După sosirea neaş
teptată a perşilor uşurinţa a făcut loc unei dorinţe de întrecere. 8 Suania
a fost prădată cu desăvîrşire, iar răutăţile erau de nesuferit, deoarece Colhida
n-avea conducător militar şi se afla izolată şi lipsită de apărare, ca într-o
vreme cînd în Orient bîntuia războiul. 9 După ce hunii din părţile de miază
noapte ale răsăritului, numiţi de obicei turci 19 de către perşi, au fost înfruntaţi cu război şi zdrobiţi temeinic. ca să zic aşa, de către Hormisdas, regele
parţilor, Baram a mutat războiul în Colhida. 10 Atît de mult au crescut
puterile statului persan, incit hunii au ajuns să plătească tributuri celor din
Babylon, pe cînd mai înainte hunii primeau de Ia mezi patruzeci de mii de
monete de aur spre a-i lăsa in pace 20 • 11 Deci stăpînirea turcilor a luat mult
aur de la perşi şi neamul acesta a ajuns la mare îmbelşugare: căci făcea paturi,
mese, vase, scaune, scări, podoabe pentru cai şi panoplii turnate în aur, şi
tot ce putea scorni beţia îmbogăţirii. 12 Mai tîrziu turcii au călcat înţ.elegerea
de pace, cerind să li se dea mai mulţi bani, precum şi un adaos foarte
important ele tribut, iar perşii n-au putut suporta sarcina acestui adaos şi
au hotărît să înceapă războiul. 13 Ei au cîştigat o victorie strălucită şi lucrucu

perşii lîngă

l\Iygdonia, numită astfel de greci în timpul expediţ,iei lui Alexandru cel Mare, în
ei cu Mygdonia din Macedonia (Strabo, XI, 527; XVI, 747).
18
Atacul lui Baram în Suania a început la mijlocul lunii mai 589. Esle vorba de
Hormisdas al IV-lea (579-590).
19
E vorba de triburile turceşti din ţinuturile de nord-est ale frontierei iraniene din
bazinul rîului Amu-Daria.
20
Expediţia turcilor împotriva Iranului a avut loc în al patrusprezecelea an de
domnie a lui Hormisdas (între 2 iulie 588 şi 1 iulie 589).
17

baza
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rile s-au întors pe dos o dată cu norocul, iar turcii au ajuns tributarii perşilor,
fiindu-le răpite bogăţiile strînse de ei mai înainte 21 • 14 Perşii înfloreau din
nou, iar trofeele lui Hormisdas atrăgeau privirile tuti11ror, căci el aducea ca
prăzi de război paturi, mese, tronuri de aur, podoabe pentru cai, amfore şi
toate bunătătile adunate în cinstea unor tirani. 15 Deoarece evenimentele
cu turcii s-au' desfăşurat după voinţa lui, iar primejdia unei intervenţii scitice
era slabă, Hormisdas a scos sabia şi a pornit spre Suania. 16 Baram, devenit
celebru în războiul cu turcii, a intrat în Suania, a pus mina pe prăzi vestite,
le-a trimis in Babylon şi a t,rlbărît lingă rîul Araxes, numit de barbari Eras.
17 Aflînd de cele întîmplate, împăratul l-a rînduit comandant militar pe
Romanus, iar acesta s-a dus în Colhida, cunoscută în limba comună sub
numele de Lazica, s-a sfătuit cu ierarhul de acolo, ap0i a pornit mai departe
şi şi-a aşezat tabăra în Albania 22 •
7
Romanus pune la cale intoarcerea, potoleşte oştenii şi cercetează planurile duşmanilor.
Cercetaşii lui Romanus sînt prinşi prin înşelăciune şi torturaţi. Baram devastează
o provincie romană şi li urmăreşte pe cei care pleacă. Oastea lui este ucisă în timpul
fugii. Perşii încep o luptă cu toate trupele, dar sînt învinşi şi se grăbesc toţi să
scape cu fuga. Romanii ii urmăresc.

1 Aflind de sosirea romanilor Baram S··a bucurat, deoarece îi plăcea
lupta cu romanii, socotind că ii va surîde totdeauna norocul. 2 De aceea
a trecut peste rîul din apropiere şi s-a retras la Canzacon, atrăgînd pe romani
în interiorul Persiei. 3 Romanus îşi dădea seama de toate acestea şi căuta
să se întoarcă îndărăt, deoarece credea că este în folosul său; insă mulţimea
făcea gălăgie şi era nemulţumită, dorind să meargă înainte, iar comandantul
liniştea cu vorbe înţelepte avîntul vitejesc al oştirii. 4 El a trimis cincizeci
de oameni bine în1rmaţi ca să spioneze mişcările duşmanilor. Aceştia au
intilnit doi cercet9.Şi din arm1t.a p3r3ană îmbrăcaţi in straie romane. 5 Cercetaşii i-au dus cu vorba şi au scăpat de primejdie, spunînd că sînt romani;
şi dr.3pt încrc:linţare pentru cele spuse au adăugat că ii conduc noaptea pe
o cale neumblată şi le arată armata duşmană dormind fără pază. 6 Romanii
s-au bucurat de măcel şi s-au lăsat înduplecaţi, dar au căzut în cursa armatei
p3nane şi au fJst lu1ţi priz·mieri. Fiind tJrturaţi au răspuns la întrebări şi
i-au furnizat lui Baram toate amănuntele: că Romanus nu cutează să înainteze pe pămîntul P-Jr3iei şi că are în jurul său puţină oaste luptătoare. 7 Dintre
cei prinşi, trei la număr au scăpat şi i-au anunţat lui Romanus nenorocirea.
Baram a trecut rîul şi a început din nou să pustiască pămintul romanilor,
iar comandantul armatei romane se trăgea îndărăt. 8 Barbarii au aflat toate
acestea şi atacau trupele romane. Conducătorul militar al Colhidei 24 a adunat
21

a fost

Hanul a fost ucis, fiul său a căzut prizonier, iar capitala turcilor, numită Daica·;

distrusă.

22 Albania se afla în Caucaz, în bazinul rîurilor Cara şi Arax din actuala republică
Azerbaidjan.
23 C:rnzacon (azi Schiz sau Şiz), oraş în Azerbaidjan la sud-est de actualul Megare,
pe malul drept al rîului Cura, care se varsă în Marea Caspică.
2
• Comandantul militar al Colhidei era în acelaşi timp şi şeful administraţiei civile.
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şi a căutat să cunoască moralul trupelor romane şi dacă sînt
pregătite sufleteşte să înfrunte lupta cu bărbăţie. 9 După ce a îndemnat
mulţimea romană la luptă, comandantul a despărţit pe cei viteji de cei neputincioşi, a luat cu sine luptătorii buni, iar pe ceilalţi i-a rînduit să păzească
tabăra. 10 Oastea luptătoare era în număr de zece mii, iar comandantul a
dat ordin ca două mii din această armată să meargă înainte. Ei au întilnit

oastea la un loc

o trupă avansată a oştirii persane şi au nimicit-o bărbăteşte în întregime,
deoarece barbarii aveau în spate o prăpastie şi nu puteau fugi. 11 A avut
loc o urmărire hotărîtă, care a ajuns pînă la tabăra oştirii barbare, încît organizarea acţiunii l-a impresionat şi pe Baram. Apoi avangarda armatei romane
s-a întors îndărăt. 12 Toate aceste isprăvi au ajuns la urechile comandantului
roman şi oştirea romană dorea să se încaiere cu mezii, însă Romanus prefera să rămînă în afara luptei de teamă faţă de mulţimea nesfîrşită a barbarilor. Dar n-a fost în stare să-şi ţină în frîu subalternii însufleţiţi de succesele
obţinute de curînd şi a pregătit armatele pentru înfruntare. 13 I-au ieşit
în întimpinare şi barbarii. Amîndouă oştile au tăbărît în cîmpia Albaniei,
iar liniile de bătaie erau despărţite de o apă adîncă, provenită din rîul Araxes.
Mulţimile aşezate pe malurile apei care era între ei îşi aruncau şi primeau
in schimb tot felul de insulte. 14 A treia zi a sosit la Romanus şi un sol din
armata persană care cerea război: sau romanii să acorde loc de trecere perşilor
sau barbarii să ofere loc ostilor romane. 15 Conducătorul roman a adunat
toată armata la un loc si a' cerut multimii să-l învete ce este mai de folos
pentru război. Ei l-au sfătuit pe corna'ndant să-i las~ pe duşmani să treacă,
iar a doua zi au păşit de la vorbă la faptă. 16 Nu după mult timp cele două
armate s-au pregătit de luptă. Baram a încercat să cîştige războiul cu furtişag, dar Romanus i-a înfruntat vicleniile cu inteligenţă. 17 1n a cincea zi
şi romanii şi mezii s-au înarmat pentru război şi s-au rînduit în luptă pe
trei întocmiri. Intocmirea de la mijloc a oştirii barbare era presată de armata
din faţă. Baram se tfmea de un atac din partea romanilor şi de aceea a îndreptat
într-acolo forţe de la aripa din stînga. 18 Deci întocmirea din stînga a
devenit mai slabă din cauza înfruntării armatei din faţă şi s-a produs un
mare măcel în rîndurile perşilor: situaţia lui Baram a ajuns în mare primejdie,
parţii au început să fugă cu toată oastea, fiind însoţiţi de o aprigă şi renumită
urmărire din partea romanilor, iar lui Baram odată cu înfumurarea i-a
apus şi norocul. 19 Fuga unora era tot mai înverşunată, iar curajul celorlalţi
sporea, să zic aşa, tot mai mult. Cadavrele perşilor au fost despuiate şi n-au
avut piutP de înmormîntare, ci au ajum pe neaşteptate hrana sălbăticiunilor
care le întîlneau în cale 25.

8
Hormisdas îl batjocoreşte în două rînduri pe Baram, iar acesta îi întoarce dispreţul.
Armenii îşi sugrumă conducătorul şi pun la cale o revoltă. Comentiolus linişteşte
tulburările. Autorul revoltei scapă cu viaţă prin clemenţa împăratului. Pregătirea
tragediilor din Persia. Trimis să-l prindă şi să-l învingă pe Baram, Sarames este
aruncat de el sub picioarele unui elefant.
25
Exactitatea ştirilor despre expediţia lui Baram în Suania a fost pusă la îndoială.
A. V. Pigulevskaja, Vizantija, p. 82, crede că pregătirile de război ale perşilor erau îndreptate
de fapt împotriva cazarilor din Caucaz.
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1 Aflind toate acestea şi neputind suporta răsfăţul nenorocirilor, Hormisdas a aruncat asupra lui Baram ocara cea mai ruşinoasă, trimiţîndu-i
straie femeieşti ca preţ pentru nevrednicia lui, ba chiar i-a luat şi comanda
militară, ordonind acest lucru prin scrisori regale. 2 De atunci înainte a
început un război între mezi şi mezi 26 , căci conducătorul oştilor nu asculta
de Hormisdas, recunoscut de fapt ca rege al perşilor. 3 Ocara a fost respinsă
prin scrisori, căci în răspunsurile sale Baram îl numea pe Hormisdas în bătaie
<le joc „fata şi nu feciorul lui Chosroes". 4 Cu puţin timp mai înainte, armenii
vecini cu Persia, înduplecaţi de cîţiva bărbaţi romani, au hotărît să se revolte
şi au încercat să fugă la mezi, după ce l-au ucis prin înşelăciune pe Ioan,
conducătorul Armeniei pus de împărat. 5 In agitaţia evenimentelor neprielnice din Armenia împăratul Mauricius l-a trimis în Armenia pe Domentziolus,
un bărbat vestit, foarte bun prieten şi aflat în culmea strălucirii sale printre
fruntaşii senatului. 6 El a pus capăt încercării de răscoală şi l-a trimis legat
pe autorul revoltei, numit Symbatios 27 , la împărat. Acest.a a cerut cu multă
bunăvoinţă probe de vinovăţie de la judecătorii curţii supreme, spre a nu
hotărî o pedeapsă împotriva dreptăţii şi fără să cerceteze crima. Acuzatul
şi-a mărturisit greşeala. 7 Judecătorii au hotărît pedeapsa sfişierii de
către animalele sălbatice, spunînd că făptuitorii unor asemenea acte se situează în afara legilor omeneşti. Teatrul s-a umplut de lume şi urma ca autorul
crimei să devină prada animalelor sălbatice, cînd în aclamaţiile poporului
întreg a intervenit clemenţa împăratului: 8 cel destinat fiarelor sălbatice
a scăpat cu viaţă împotriva aşteptărilor, iar spectatorii au ridicat în slăvi
blindeţea nemaiîntîlnită şi omenia împăratului.
9 Timpul le înnoieşte, le preface şi le schimbă pe toate; le dă mereu
altă formă şi l.e împinge în iureşul şi vîrtejul mişcării veşnice. El striveşte
ca o roată în mers temeinicia lucrurilor, nu-i place niciodată statornicia, e
firav, n-are unde-şi odihni trupul în rătăcirile sale şi e şovăitor în revenirea
şi zbuciumul lui fără noimă. In vremea aceea s-au întîmplat suferinţe asemănătoare în regatul perşilor, iar expunerea acestor ştiri nu pare lipsită
de farmec. 10 Baram nu şi-a m0lcomit ura izvorîtă de curind împotriva
lui HJrmisdas, iar monarhul din Persia, pe care istoria ni-l înfăţişează sub
numele de Hormisdas, a ordonat unui comandant din Media să pornească
împotriva lui Baram, să-l scoată repede din domnie, să-l pună în cătuşe
şi să-l predea fără nici o cinste în mina autorităţilor superioare. 11 Sarames
(acesta era numele celui trimis de împărat) a fost prins de Baram şi dat pradă
unuia dintre cei mai mari elefanţi; el şi-a sfirşit viaţa cu moartea cea mai
amarnică. 12 Hormisdas a fost înfruntat cu război de către Baram şi scos
din domnie, iar Chosroes cel Tinăr, feciorul lui Hormisdas, s-a răsculat în
timpul proclamării lui Baram şi a trecut la romani. In felul acesta, vechiul
război cu perşii, care a ţinut douăzeci de ani, a luat sfîrşit.
28
Războiul civil din Persia a avut drept cauză împrejurarea că la un moment dat
majoritatea trupelor se afla sub controlul lui Baram.
27 Symbatios (alte manuscrise, Sambatios), v. Smbat Bagratuni, Smbat Brgratid,
la P. Goubert, Byzance, l, p. 197-204.
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9
O digresiune la timpurile lui Iustin cel Tînăr şi Tiberius spre a lămuri originearăz
boiului cu perşii. Blestemarea războiului. Iustin calcă în picioare tratatele. Romanii
aruncă vina războiului asupra perşilor, iar perşii asupra romanilor. Minciunile
perşilor.

1 Dar înainte de a trece la urmărirea mai amănunţită a faptelor lui Baram
şi la cele întîmplate împotriva lui Chosroes cel Tînăr, să abatem povestirea
noastră spre domnia lui Iustin cel Tînăr şi să ne întoarcem puţin îndărăt, 2 căci
vom fi în măsură să expunem cauzele acestui vechi conflict cu perşii. Astfel
vom împodobi tablourile istoriei noastre fără să omitem nimic din povestire.
3 După ce împăratul Iustinian 28 a ţinut în mîini timp de treizeci şi
nouă de ani sceptrul romanilor şi a trecut la odihna veşnică, a urmat la conducerea împărăţiei Iustin cel Tînăr, nepot de soră al împăratului Iustinian.
4 In al şaptelea an de domnie a lui Iustin romanii au călcat tratatul prin uşu
rinţa impăratµlui, zădărnicind şi fringînd binefacerile păcii. Intre romani
şi mezi a izbucnit războiul aducător de nenorociri, să zic aşa, rezervorul tuturor
nenorocirilor şi începătorul vieţii de prădăciune, pe care n-ar greşi nimeni
dacă l-ar numi cancerul lucrurilor omeneşti. 5 Înţelegerile de pace încheiate
intre romani şi perşi cu cincizeci de ani în urmă au fost rupte şi sfîrtecate
printr-o mare neghiobie a împăratului şi de atunci a început şirul nenorocirilor romane. 6 Romanii au aruncat vina pe parţi şi i-au declarat provocatori
ai războiului, spunînd că au îndemnat Ia revoltă pe homeriţi 29 , un trib indic
supus romanilor; apoi n-au cedat şi au îndurat suferinţe de neînchipuit din
cauza incursiunilor' persane după prăbuşirea păcii dintre perşi şi statµl roman
7 In afară de acestea mai ziceau că sint supăraţi pentru faptul că în timpul
unei solii a turcilor la romani perşii au încercat pentru prima dată să-i corupă
cu bani pe alani pentru a ucide solii care urmau să treacă prin ţara lor şi a
le împiedica trecerea. 8 Deci romanii s-au bucurat să aţîţ.e războiul şi cu citeva pretexte mărunte şi fără valoare şi-au creat o sumedenie de nenorociri,
căci dragostea de război nu le-a adus nici un cîştig. 9 Mezii au făcut responsabili
de război pe romani şi au motivat în felul acesta: romanii au primit pe
armeni, supuşii perşilor, şi l-au alungat şi ucis pe Surenas, conducător rînduit
de regele perşilor în fruntea statului armean 30 ; 10 în afară de aceasta, romanii nu plătesc ca de obicei tributul anual de cinci sute de litre de aur, cum
a hotărit prin tratate împăratul Iustinian, socotind lucru nedemn să fie tributarii regelui persan. 11 Dar nu era aşa, căci banii fuseseră daţi pentru paza
şi întreţinerea in comun a fortificaţiilor, ca să nu irupă oştile neînfrînate ale
nenumăratelor neamuri vecine şi să distrugă cele două imperii.
28

Iustinian a domnit între anii 52?-565, iar Iustin al Ii-lea, zis cel Tînăr, între anii
sprijină în acest pasaj mai ales pe mărturia Istoriei lui Ioannes din
Epiphaneia, din care n-au ajuns pină la noi decît cîteva fragmente.
29
Homeriţi-himiariţi, trib din Arabia de sud-vest (azi Yemen), care juca un rol
important în relaţiile comerciale dintre bizantini şi India. N. V. Pigulevskaja, Vizantija, p. 215-335.
30
Revolta armenilor împotriva perşilor a izbucnit în anul 5?1 ca protest împotriva
construirii în oraşul Dvina, din centrul Armeniei persane, a unui templu închinat focului.
565-5?8. Teofilact se
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10
Patricianul Marcianus e:;te trimis comandant în Orient. El pradă Arzanena cu trei
mii de oameni. Perşii sint măcelăriţi lingă Sargathum. Cetăţuia Thabatum este
asediată în chip zadarnic. Expediţia lui Chosroes cel Bătrîn împotriva romanilor.
Adormaanes devastează ţinuturile romane, distruge clădirile mărginaşe din Antiohia
şi incendiază Apamea.

1 După prăbuşirea păcii şi după ruperea tratatelor dintre romani şi
perşi, împăratul roman Iustin l-a trimis in Orient pe comandantul Marcianus,
un bărbat vestit din rîndUl'ile patricienilor, care făcea parte din familia imperială. 2 Marcianus a trecut Eufratul, a ajuns în Osroena în toiul verii, fără ca
barbarii să bănuiască războiul, a desprins din armata sa trei mii de oameni
şi i-a trimis în provincia numită Arzanena. 3 Această oaste a dat năvală şi
i-a înfruntat pe mezi pe neaşteptate, iar trupele per'sane au avut pierderi
înspăimintătoare, căci ea a pustiit, a devastat şi a luat prăzi nenumărate.

4 ln anul următe>r al domniei împăratului Iustin 31 , Marcianus a adunat
trupele, a pornit din Daras şi, după ce barbarii au tăbărît lingă Nisibis, a avut
loc lupta intre romani şi perşi în apropiere de aşa-numitul sat persan Sargathon: mezii au fost înfrînţi, iar romanii au ieşit biruitori în luptă. 5 De aceea
ei au înconjurat Thebothon, o cetăţuie persană, şi au încercat s-o ia. Cetă
ţuia a stat împresurată multe zile, dar n-au mers lucrurile cum trebuie şi romanii s-au înt')rs în cetatea Daras. Apoi au pătruns din nou pe pămîntul duşma
nilor şi au hotărît să as~dieze Nisibis din Mygdonia, căci aşa primiseră poruncă
de la impărat. 6 Regale persan Ch0sroes cel Bătrin a pornit cu o armată
de mezi din Babylon, a trecut rîul Tigris, a pătruns în pustie, a tăbărît acolo,
ca să nu afle romanii că vine cu oaste, şi a sosit lingă un sat persan Abbaron,
Ia cinci zile de drum de orăşelul roman Circensium 32 • 7 Apoi l-a trimis pe
aşa-numitul comandant Adormaanes să treacă fluviul Eufrat şi să pustiască
pămîntul romanilor şi i-a dat o oaste de şase mii de oameni; iar regele perşilor
a trecut riul Abb:iras cu gîndul să-i înfrunte pe neaşteptate şi să-i înspăimînts pe romanii care împrasurau Circensium. 8 Adormaanes a ajuns în apropiere de Circensium, a trecut fluviul Eufrat şi a început a pustii pămîntul
romanilor 33 • Nici o măsură milita.ră nu împiedeca invazia persană spre a opri
mişcările de înaintare ale barbarilor, iar Adormaanes a ajuns fără greutate
pînă în Antiohia, a distrus casele frumoase de la marginea oraşului, cum i-a
venit la îndemînă, şi a intrat în Coele Syria 34 • 9 Şi-a aşezat tabăra lingă
Apameia 35 , iar locuitorii oraşului au trimis soli cu daruri strălucite şi s-au
înţeles să plătească un preţ de ispăşire. Barbarul s-a 15.sat înduplecat de promisiuni, dar ei l-au tras pe sfoară şi l-au amăgit cu înşelăciuni barbare. A treia
zi a ocupat oraşul, apoi l-a incendiat şi s-a întors acasă.
în primăvara anului 573.
Circensium, orăşel aşezat la confluenţa rîului Abhora cu fluviul Eufrat.
33 Discuţii m'li amănunţite privind localităţile de pe frontieră şi oscilaţia acestei
frontiere în decur.:;c1l timpu.lui s~ află la E. ;Honigmann, !Die Ostgrenze.„, Bruxelles, 1935.
34 Coele Syria era partea de sud a Siriei cu capitala Damasc.
35 Apam'lia se ana tot în Siria, la sud-vest de Antiohia. Amănunte la N.
Kahrstedt,
Syrische Territ'Jrien in ldlenistischer Zeit, Berlin, 1926, p. H-34.
31

32

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE BIZANTINĂ III

71

11
M:arcianus se pune în mişcare. Daras este cucerit de perşi. Armistiţiu. Tiberius este
adoptat de Iustin. îndemnul înţelept şi pios al aceluiaşi Iustin către Tiberius să
administreze bine imperiul.

1 Deoarece romanii se aflau înfruntaţi de începuturile nefericite ale
unui război, împăratul roman era neliniştit de succesele barbarilor şi nu ştia
ce să facă. lntristat de nenorocirile care îl asaltau, din cauza lipsei de voinţă
a comandantului ;.;: u. l-a trimis la Nisibis pe Acacius, feciorul lui Arhelau,
pentru a-l scoate de la conducerea armatei pe Marcianus. 2 Acesta a cedat
poruncii împăratului şi a părăsit Nisibis. Armata romană a ajuns la Mardes,
iar regele perşilor s-a repezit ca un uragan spre Daras, a împresurat oraşul
timp de şase luni 36 , l-a înconjurat cu întărituri de pămînt şi şanţuri de apă
rare, a abătut apa de la cetăţuie, a înălţ.at turnuri şi metereze, a aşezat maşini
de aruncat proiectile, a luat în stăpînire oraşul şi a pus mina pe o cetate foarte
întărită. 3 Aflînd toate acestea, suveranul Iustin era copleşit de b11utalitatea
întimplărilor, apoi nu mult timp după aceea a căzut în boala smintelii. ln cele
din urmă, înspăimîntat de năvala nenorocirilor, a pus capăt războiului cu perşii
chiar în cursul anului. 4 Boala il asalta, să zic aşa, tot mai stăruitor şi de aceea
l-a adoptat pe Tiberius, l-a făcut părtaş la domnie şi l-a proclamat cezar 37 :
Tiherius era întimplător comandantul gărzilor şi lăncierilor, numit de romani
în limba comună comes excubitorum. 5 Voi adăuga aici şi sfaturile suveranului
date cezarului Tiberim; în momentul proclamării sale. Nu voi înfrumuseţa
stilul lipsit de podoabe şi nici nu voi schimba ceva din fraza necăutată, 6 ci
voi reproduce întocmai în povestirea mea textul cuvîntării sale, spre a o face
să ajungă la urechile urmaşilor aşa cum a fost pronunţată, fără s-o deformez
şi s-o îmbrac in altă haină stilistică. 7 După adunarea Ia un loc a senatului
şi a clerului împreună cu conducătorul şi cîrmaciul bisericii, suveranul s-a suit
la tribună şi a adresat lui Tiberius următoarele cuvinte: 8 „Iată, Dumnezeu
te socoteşte vrednic. Dumnezeu îţi dă aceste podoabe, nu eu. Cinsteşte-l ca
să fii şi tu cinstit. Cinsteşte-ţi mama 38 , care ţi-a fost odată stăpînă. Ştii bine
că intîi i-ai fost sclav, iar acuma îi eşti fiu. 9 Nu te bucura de sîngele vărsat,
nu te face părtaş la omoruri, nu răsplăti răul cu răul, nu te întovărăşi cu mine
la mînie; căci eu am dat birul ca om, am greşit şi am fost răsplătit
după păcatele mele, dar voi fi judecat de către cei care mi-au făcut aceasta
în faţa tronului lui Hristos. 10 Nu te îngîmfa în felul cum m-am îngîrnfat eu.
Poartă-te cu toţi aşa cum te porţi cu tine însuţi. Adu-ţi aminw ce erai şi ce
eşti acuma. Nu fi mîndru, şi nu vei greşi. Ştii ce-am fost, ce-am ajuns şi ce sînt.
Toţi aceştia sînt copiii şi sclavii tăi. Ştii că te-am preţ uit mai mult decît mă
runtaiele mele. 11 Cînd priveşti spre aceştia, priveşti spre toţi demnitarii
statului. Ingrijeşte-te de oştenii tăi. Nu primi la tine pe cei invidioşi. Să nu
zică unii că predecesorul tău s-a purtat aşa. Spun toate acestea, deoarece
sint păţit! Cei care au averi să se bucure de ele, iar cei care nu au să primească
daruri de la tine". 12 După o rugăciune spusă de patriarh ~i după ce toţi
38

37

574.
38

Asediul oraşului Daras a început în luna mai 573.
Ceremonia proclamării lui Tiberius ca cezar a avut loc în ziua de 7 decembrie
Soţia

lui Iustin

şi

mama lui Tiberius era

îmi;iărăteasa
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au zis „amin", iar cezarul a căzut la picioarele împăratului, suveranul i-a vorbit
aşa: 13 ,,Dacă vrei, sînt; iar dacă nu vrei, nu sînt. Dumnezeu care a făcut
cerul şi tot pămîntul să răsădească in inima ta tot ce am uitat să-ţi spun".
Toate acestea au fost spuse la 7 decembrie, în ziua a şasea a săptăminii,
în indictionul 39 al nouălea.

12
Felicitările poporului cu ocazia cooptării la tron a lui Tiberius. Solia de pace şi
generozitatea lui. Elogiul împăratului Iustinian. Dobînzile unor sume de bani
bine plasate. Înţelegerea între romani şi perşi. Graba şi neliniştea romanilor din
cauza prezenţei lui Chosroes.

1 După ce împăratul şi-a încheiat cuvîntarea, a izbucnit un ropot
de aplauze din partea supuşilor, iar aclamaţiile curgeau mai impetuoase ca
o ploaie puternică; şi de fapt numirea cezarului nu era un eveniment lipsit
de importantă. 2 Cezarul a împlinit legea proclamaţiei imperiale, a alcătuit
scrisori şi le-a trimis regelui persan. 3 La începutul primăverii 40 a trimis
soli şi a anunţat că pune capăt războiului. îndemnat de o pornire cu totul
nobilă, căci cererea sa însemna armistiţiu şi nimic nu era mai de preţ ca pacea
pentru nişte oameni înţelepţi care îşi aminteau destinul muritorilor şi cursul
f 0arte scurt al vieţii. 4 El recruta mulţimi de oşteni luptători şi prin fluxul
sumelor de bani distribuite cimenta sufletele celor recrutaţi, deoarece le cumpăra cu ruşinea unei solde hotărîrea de a fi gata să moară. 5 Mărinimia ambiţioasă a cezarului împiedica răutăţile barbarilor: primejdiile erau ţinute
în friu, nenorocirile se împuţinau, dezastrele pricinuite oraşelor încet~m şi,
prin purtarea de grijă a tuturor, relele rămîneau departe de popor. 6, In anul
acela a fost numit comandant Iustinian 41 , feciorul lui Germanus, unul dintre
cei mai de seamă demnitari ai statului. 7 Comandantul a îmbunătăţit prin
hărnicia sa starea neîndestulătoare a oştilor, a îndreptat asperităţile şi a prefă
cut nerînduiala în bună ţinută. 8 Impăratul aduna armate şi cerea trupe
auxiliare de la neamurile aliate, căutînd să facă invincibile atacurile unităti
lor sale prin cheltuirea unor mari sume de bani; căci ştia că atragerea un~r
mijloace financiare folosite cu chibzuială aduce o îndreptare chiar şi celor
care au suferit înfringeri. 9 După ce a trecut timpul încetării încăierărilor
şi s-a scurs termenul armistiţiului dintre romani şi perşi 42 , armata persană
a sosit în împrejurimile cetăţii Daras sub călăuza şi conducerea militară
a lui Tamchosro, un bărbat cu mare trecere la perşi. Tot acolo au tăbărit
in apropiere şi romanii. 10 Nici una din oşti n-a început lupta, ci fiecare din
ele a privit mult şi s-a lăsat privită, apoi armatele au început tratative de pace.
S-au înţeles între ele ca în orient, timp de trei ani, să înceteze războiul şi să
domnească pacea, iar luptele să fie mutate în Armenia. 11 De aceea comandantul roman a înaintat pe lingă cetatea Amida şi a tăbărît în ţinuturile Armeniei,
Indictionul era o perioadă de 1) ani.
În anul 575.
41
Iustinian, nepotul împăratului Iustinian I, a condus mai înainte armatele bizantine din Armenia.
42
Armistiţiul a fost încheiat pe un an.
39

40
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iiar regele perşilor l-a urmat şi a trecut Eufratul, cu o mare mulţime de oameni.
12 Cind a aflat armata romană că reg 3le perşilor 43 va conduce el insuşi răz
,boiul, au inceput romanii să se clatine in sufletele lor, şi nu fără motiv, căci
prezen-ţa regelui le dădea perşilor un mare imbold in ~eea ce voiau să în ~1· _prindă, iar romanilor le aducea momente de slăbiciune. De aceea comauci~1n
.tul armatei romane s-a suit pe o înălţime, a rinduit trupele pe cîmpia din jur
,şi a început a le vorbi în felul acesta.
0

13
a comandantului roman prin care încearcă să lreze~1sc1 in
de a se lupta vitejeşte şi fftră sil se teamă de moarte. El le sporeşte
încrederea în victorie prin dispreţul arătat, duşmanilor şi rclig·iei persane. Vorbeşte
tăios şi cu fraze scurte, spre a li se adresa rn mai multă tărie.

O cuvintare

înălţătoare

oşteni dorinţa

1 „Romani, ziua de azi va fi pentru voi începutul uuor mari mulţumiri,
41
' • Inarmati-vă sufleteste inainte de a vă
pregăti trupeşte şi luptaţi cu inimile mai curÎnd <lecit cu' miinile. 2 Fiecare
să infrunte primejdia in locul celuilalt şi veţi scăpa cu bine. Bărbaţi înţelepţi
.(căci vă spun mai bucuros înţelepţi decît 09teni, deoarece numai voi ştiţi
să preţuiţi moartea), arătaţi barbarilor un avînt nemuritor. 3 Fiţi neînduple.caţi în sufletele voastre. Inchipuiţi-vă că loviţi şi nu primiţi lovituri, ca şi
,cum proiec4ilele inamice ar atinge un corp străin. Să rămină drept mărturie
a vitejiei voastre cadavrele duşmanilor, căci şi morţii vor vorbi despre victoriile voastre. 4 Bărbaţi, ţovarăşi de suferinţe în războaie şi de aplauze, lupta
.este o piatră de încercare a virtuţii şi a răutăţii, un arbitru al sufletelor. Ziua
.de azi va dovedi fie laşitatea unor muieratici, fie îndrăzneala unor bărbaţi
·cinstiţi cu cununi şi triumfuri strălucitoare. 5 Nu îngăduiţi să stăruie în sufletul vostru dragostea pentru trup şi feriţi-vă de a întoar:ce spatele barbarilor.
Această dulce moarte de fiecare zi, care ne dă de gîndit, este numai un vis
·ceva mai lung decît cel obişnuit, însă foarte scurt faţă de viaţa viitoare. 6 Băr
baţi, ruşinaţi-vă de existenţa fără glorie. Aceasta este o moarte veşnică şi
un mormînt ruşinos care nu-l acoperă niciodată pe părtaşul ner'llşinării. 7 Pe
voi cei viteji să nu vă tulbure regele perşilor, căci el este înfumurat şi se mîndreşte cu mulţimile cele mai războinice, îşi încruntă sprîncenele, se făleşte şi
.este trufaş pînă şi în cuvinte. Nu sint ei doar neamul lăudăros şi ingîmfat,
stăpînit de puterea vorbăriei şi a fastului? 8 Uitaţj nenorocirile din trecut
·şi amintiţi-vă de ajutoarele aliaţilor. Daţi uitării înfrîngerea de mai înainte,
!pricinuită de nechibzuinţa comandantului şi prost moşită de răscoala oştenilor,
<::ăci cei destoinici nu cunosc teama. 9 Ei se hrănesc şi se adapă cu lancea,
iar suferinţele aduse de lovituri trezesc în ei dorinţa de a înfrunta primejdii
·şi mai mari. De aceea aveţi grijă ca spetele voastre să nu fie văzute de duş
mani şi să rămînă pentru ei o taină. 10 Ştiu că rănile sînt izvoarele triumfurilor. Fuga duce la sclavie, nu la scăpare din nevoi, căci răutatea nu poate fi
un temei pentru mîntuire. Slujiţi-vă de trupuri în loc de zale şi de viaţă in loc

ldacă veti asculta de cuvintele mele

43
Prezenţa împăratului sau regelui pe front avea şi o importanţă psihologică, de
aceea era dorită.
44
ln tehnica discursului de îmbărbătare autorul este pregnant şi personal, deşi rămîne
.tributar cîtorva idei contemporane, dar nu face apel la modelele antice.
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de lănci. Luptaţi cu toate mădularele şi fiecare din ele să fie părtaş la primejdii. 11 Întăriţi linia de bătaie cu un zid de arme. Zăgăzuiţi unităţile de luptă
cu un st~vilar de cai, apăraţi-vă ca într-o cetăţuie construită din pietre unite
între ele şi puternice. Nu aruncaţi suliţele din mină, ci loviţi dnept în ţintă.
12 Perşii sînt muritori, norocul mezilor şovăie, mîinile barbarilor obosesc,
parţii au tot atîtea mădulare ca şi voi, şi nicidecum două suflete sau trupuri
de fildeş. Cunosc şi perşii tainele morţii. ln privinţa aceasta războiul este drept
căci nu trimite în luptă nemuritori împotriva unor muritori. 13 Romanii
şi-au luat ca aliat dreptaUea şi doresc mereu pacea, iar perşii au ridicat armele
împotriva dreptăţii străine de <linşii, căci nu le place niciodată liniştea şi cinstesc dragostea de război ca pe o zeitate binefăcătoare. 14 N-avem o credinţă
mincinoasă şi nu ne-am luat ca ocrotitori nişte zei bastarzi. N-avem un zeu
biciuit, căci nu alegem un cal spre a-i sluji. 15 Nu ne închinăm unui zeu care
se preface în cenuşă: azi arde, iar peste puţin timp nici nu se vede. Nu fumul
şi materia constituie o religie, iar faptul că ele sint lucruri pieritoare arată că
avem a face cu un neadevăr. 16 Barbarul este foarte încrezător, însă fericirea
care păşeşte în altarele strîmbătăţii nu poate sta în picioare. Şi strîmbătatea
ajunge de multe ori puternică, dar dîrşeşte în ruină. De aceea mergeţi la răz
boi într-un chip demn de renumele nostru spre a nu compromite faptele şi
numele noastre. 17 Să nu aruncăm lăncile, care ne ajută în luptă, ci să le îmbră
ţişăm ca pe nişte iubite în floarea vîrstei şi să le apărăm întocmai ca pe o comoară strămoşească ce ne însoţeşte. În încăierări purtaţi-vă ca spartanii şi
fiecare să fie un Cinegir 45 , deşi nu s-a urcat pe o corabie. Nimic nu-i mai muieratic decit fuga, nimic mai respingător decît captivitatea.De aceea se cuvine
să murim sau să făurim nădejdi de izbîndă. 18 Priviţi noile expediţii militare
ale Cezarului: în oşti nimic nu-i ales la întîmplare, ci este o armată fără cusur;
aşa a vrut şi a dorit împăratul în dragostea lui de mărire. 19 Războiul va
fi condus întii de mine, cel care vă vorbeşte, şi voi uni inimile tuturor prin bună
voinţă spre a nu suferi ceea ce mi-ar fi ruşine să sufăr. Avîntul luat de cuvîntare mă îndeamnă să mai vorbesc, dar practica merge înaintea teoriei, căci
entµziasmul luptă şi împotriva legilor sacre ale naturii. 20 Astăzi vă înrolează
ca oşteni îngerii şi notează în scris sufletele celor morţi, nu pentru a le da
o răsplată egală, ci una depăşind infinitul prin greutatea cu care atîrnă în
balanţă. 21 Nici un iubitor de plăceri să nu pună în mişcare lancea, nici un
îndrăgostit de trufie şi orgii să nu ia parte Ia război, nici un înfumurat de averi
să nu ne însoţească în încercările noastre. Cîmpul de luptă caută iubitori
de primejdii. Hai deci să punem capăt cuvintelor prin fapte şi să transformăm
teoria în linie de bătaie".

14
Un

oştean

roman însetat de

luptă. Perşii păşesc

împotriva

duşmanilor

cu trufie.

Aşezarea deosebită a celor două linii de bătaie. Perşii sînt înfrînţi şi fug. întoarcerea

ruşinoasă

a lui Chosroes. Ordinul

său

de a nu-i mai

hărţui

în viitor pe romani.

1 După ce au răsunat aceste cuvinte la urechile oştenilor, armatele
fierbeau de dorinţa de a se bate, se arătau gata să îndure toate suferinţele
46
Cinegir (Kynaigeiros), fiul lui Euphorion şi frate cu poetul Eshil, a
de la Maraton din anul 490 înaintea erei noastre.
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şi

se îndemnau

să

înfrunte cu vitejie primejdiile,

căci

se credeau

pregătite

sufleteşte prin stăruinţele comandantului. 2 Oastea mezilor a aflat de hotă
rîrea neclintită a romanilor, s-a rinduit pentru luptă, a înzorzonat caii cu zale
.şi podoabe, a înarmat luptătorii, a încălecat şi a pornit în rînduri strînse şi
.cu pas vioi împotriva romanilor. 3 Aceştia au strîns şi ei rindurile şi au ridicat steagurile. Sunau pretutindeni trîmbiţele, văzduhul era plin de praf şi
se înălţa un tumult ca învolburarea mării, străbătut de nechezatul cailor
~i zăngânitul armelor: fireşte, toate acest.ea făceau cu n0pu tinţă perceperea
.unei comenzi militare. 4 Barbarii si-au răsfirat mult linia ,ie bătaie în lătime,

socotind că vor da oştilor duşma~e impresia unei mulţi,ni nesfîrşit.e; iJ iar
romanii au rînduit-o în adîncime 46 , însă în rînduri strîn-5e, înfiptă temeinic
întocmai ca un piron de fier şi parcă turnată în bronz, asem nea statuilor care
.se ţin nemişcate, dar scînteiază în priviri răzbJiul. La v ·derea lor, barbarii
au pălit şi sufletele mezilor s-au înmuiat sub mingîierile molatice ale lipsei
de bărbăţie. 6 Babilonienii aruncau o ploaie de săgeţi impotriva trupelor
romane, iar mulţimea lor întuneca lumina soarelui şi în iureşul puternic al
proiectilelor penişul coifurilor părea că zboară prin aer pe deasuprh capetelor.
7 Romanii s-au rînduit în luptă strînsă, om lingă om, şi se apărau impotri"va
barbarilor cu suliţele şi săbiile, înfruntînd potopul săgeţiloI'I, apoi s-au nidica t
deasupra duşmanilor slăbiţi de înşelăciuni şi au ajuns în fruntea războiului.
8 S-a iscat o luptă cit se poate de aprigă între romani şi perşi: linia de bătaie
a perşilor a fost ruptă, deoarece nu era destul de compactă in adincirne, iar
ariergarda întocmirii babiloniene a ajuns în încurcătură şi n-a putut rezista
împotriva duşmanilor; apoi oastea potrivnică a trecut la atac, iar barbarii
au văzut moartea cu ochii şi au luat-o la fugă. 9 Perşii şi-au dat seama că
li s-au spulberat nădejdile şi au învăţat din această pildă să nu se înfumureze
cu nedreptăţile lor. 10 Babilonienii au fost învinşi şi au fugit cit au putut,
iar romanii i-au urmărit şi le-au dat parţilor un prilej să-şi ispăşească relele.
Dar nu numai atîta, ci pe deasupra ei au mai pustiit tabăra persană, au răvă
şit corturile regelui şi au prădat în chip strălucit toate lucrurile lor. Au pus
mina pe elefanţi şi i-au trimis Cezarului împreună cu toate prăzile de război
luate de la perşi. 11 După ce a fost învins şi alungat cu ruşine, regele perşilor
a ajuns la Melitena 47 şi a incendiat par'tea cea mai înfloritoare a oraşului,
găsită fără pază şi în plină linişte; apoi a trecut Eufratul şi s-a retras prin
regiunea Arzanena, dind o lege şi înscriind pe o coloană ruşinea nenorocirii
sale; el a hot9.rît ca în viitor regele perşilor să nu mai mear:gă în expediţii
războinice.

15
Romanii pustiesc Persia, fac piraterie în marea Hyrcanică {Caspic1i.) şi se întorc apoi
acasă. Perşii îl ocărăsc pe rege. Regimul lor de aprovizionare militară. Solii de pace
din ambele părţi. Romanilor învinşi în Armenia perşii le refuză pacea. Mauricius
este trimis în Armenia; el năvăleşte în Persia şi are febră. Sint ruinate o mulţime de
cetăţui. Un mare număr de prizonieri perşi.]
48
Tratatul de strategie al lui Mauricius dă indicaţii precise asupra rînduirii în lăţime
adîncime, socotind că aceasta din urmă nu poate fi mai mică de nouă rînduri.
47 Melitena {în inscripţiile cuneiforme Milid, azi Malatia), aşezată într-o cîmpie roditoare nu departe de Eufrat.

şi
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1 Aşa a triumfat de fapt regele perşilor şi în nenorocirea lui nu ştia ce
mai facă. La înfrîngerile perşilor s-a mai adăugat ocupaţia armatei romane 7
care a pătruns în int.eriorul Babiloniei şi a prădat şi pustiit tot ce a întîlnit.
in cale, iar ceea ce se întîmpla acolo era îndreptat numai spre distrugere_
2 Ei au înaintat pînă la marea Hyrcanică 48 , au făptuit sau au pus la cale
o mulţime de nedreptăţi împotriva parţilor şi nu s-au întors îndărăt, deoarecea venit iarna, iar Persia mai avea încă de îndurat o sumedenie de nenorociri.
La sosirea primăverii romanii s-au întors, avînd ca însoţitoare şi vitejia lor.
3 Mezii nu mai puteau suferi ceea ce li se întîmpla şi se arătau nemulţumiţi:.
cu capul gol îşi blestemau regele, deoarece se vedeau ruinaţi de război şi se aflau
in culmea desperării. 4 Perşii nu primeau provizii de la stăpînire, cind porneau
la război, şi nici nu le adunau din sat;e sau de pe ogoare, ci păstrau, după datină,..
numai ceea ce le dădea de obicei regele, şi se chiverniseau singuri cu cele
trebuitoare pentru trai, fiind siliţi să-şi caute hrana împreună cu vitele lor,..
pînă ce pătrundeau într-o ţară străină. 5 Regele perşilor se temea de răscoala
armatei şi se gîndea să ajungă la o înţelegere cu cezarul Tiberius pentru tratative de pace. Cezarul a aflat şi a hotărît să purceadă la schimburi de soli_
6 Deci a trimis împuterniciţi pentru tratativele de pace, alegînd soli pe Ioan
şi Petru, fruntaşi ai senatului (căci erau din întîmplare patricieni), precum
şi pe Teodor, cinstit şi slăvit de romani cu demnitatea de magister 49 • 7 De
asemenea şi Chosroes, pe lingă alţi bărbaţi foarte vr.ednici de încredere,..
l-a trimis pe Sarnachorganes, un om vestit in statul persan prin dregătoria sa,..
spre a pune capăt războiului. 8 Dar tot în timpul acela a izbucnit intre romani
şi parţi o luptă puternică în Armenia: oastea babiloniană avea în fruntea ei
pe Tam<3hosro, iar cea romană se afla sub conducerea lui Iustinian. Aici armata
romană n-avea în spatele ei un trecut glorios. 9 De aceea mezii au respins
tratativele de pace şi au aprins din nou in suflete dorinţp de război, căâ
nu voiau să-şi cumpănească cererile pe măsura evenimentelor petrecute de
curînd. 10 Solii s-au mărginit in cererile lor la cuvinte goale şi s-au intors
acasă, lăsînd însărcinările de pace lipsite de orice conţinut. După ce s-au
tntîmplat toate acestea, împăratUl Tiberius l-a pus comandant pe Mauricius,..
care conducea pe atunci gărzile imperiale 60 , şi l-a trimis în părţile Armeniei.
11 Sarnachorganes, comandantul armatei barbare, a rupt tratativele încă
în timpul cind mai era în vigoare o inţtilegere între romani şi mezi privitoare
la orient şi a năvălit în grabă împotriva ce1°\ăţilor Constantina şi Theodosiopolis. 12 Deci comandantul haldeilor a luat oastea şi a pustiit împrejurimile
cetăţilor Constantina şi Theodosiopolis 51 , iar Tamchosro, care avea conducerea supremă a armatelor persane din Armenia, şi-a dat seama că trupeleromane erau mai numeroase decît ale sale, a părăsit Armenia, a trecut pe
lingă cetăţuia romană Citharizon 62 şi s-a năpustit asupra ţinuturilor şi satelorde lingă Amida, apoi a năvălit în Arzanena şi s-a îndreptat spre casă. 13 Maurisă

48 Marea Hyrcanică sau Caspică: în apropierea ei locuiau hyrcanii. Evenimentele povestite s-au petrecut în iernile dintre anii 576 şi 578.
48
Titlul de magister are o istorie îndelungată şi complexă. În cursul timpului au
existat, între altele, următoarele funcţiuni: magister equitum, magister militum, magisteroff iciorum, magister memoriae etc.
50 Mauricius a fost trimis în Armenia în iarna dintre anii 577 şi 578.
51 Constantina şi Theodosiopolis se aflau pe frontieră, cam la jumătatea distanţeii
dintre Pontul Euxin şi provincia Arzanena.
52
Citharizon, oraş întărit din Armenia.
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-cius, comandantul armatei romane, vedea că barbarii parasesc Armenia şi
Încearcă să devasteze ţinuturile din Orient, de aceea a pornit cu toată oastea
şi a pătruns în Persia. El avea o febră puternică şi era bolnav, dar a suportat
toate greutăţile. 14 Romanii au pătruns în Arzanena şi fără nici o împotrivire
au împresurat şi ocupat cetăţuia foarte întărită numită Aphumon şi alte
întărituri pricinuind multă ucidere în statul persan. Ei au luat zece mii două
sute de prizonieri din oastea persană şi au dat o treime comandantului armatei romane Mauricius drept plăcută pradă de război pentru oşteni. Comandantul I-a vestit pe împărat de sosirea prizonierilor, iar acesta a împrăştiat
prada prin Cipru5a.

16
Romanii devastează o mulţime de localităţi. Moartea lui Iustinus şi trecerea monarhiei asupra lui Tiberius. Elogiul acestuia. Lui Chosroes îi urmează fiul său Hormisdas.
Este descrisă cruzimea lui şi arătată cauza: o falsă precizare a ghicitorilor. Neputinţa demonilor. Alte crime ale lui Hormisdas.

1 Deci aşa a avut de suferit Arzanena din partea oştilor romane, iar
comandantul a năvălit şi în ţinuturile Arabiei, aflate in apropierea cetăţii
Nisibis. 2 După aceea a înaintat pină la fluviul Tigris şi a trimis dincolo pe
Curs şi Romanus spre a pustii toată ţara duşmanilor, iar el însuşi a ocupat
cetăţuia Singaron 5 4, apoi a luat oştile şi s-a tras îndărăt în ţinuturile romane,
deoarece se apropia iarna. 3 In anul acesta a fost răpus de boală Iustin 55 ,
împăratul romanilor, care a avut de întimpinat mari împotriviri in viaţă.
4 Inainte de a părăsi lumea, el a rînduit ca domn al împărăţiei pe împăratul
Tiberius, un bărbat blînd şi omenos, străin de cîştig şi nepreocupat de gr~ja
pentru bani, ci stăpînit numai de dorinţa de a face să înflorească şi să ajungă
la mar!e bogăţie supuşii săi, deoarece socotea că fe~icirea obştească este comoara
·cea mai de preţ şi mai bine apărată dintre toate. 5 El ura fastul t~raniei,
urmărea să-şi cîştige dragostea cetăţenilor şi prefera să domnească împreună
cu ei decît să-i robească asemenea unui tiran, dorind să fie numit mai degrabă
părintele decît stăpînul supuşilor săi. 6 Deoarece a condus fără părtinire corabia v~eţii, se înţelege că şi războiul a avut o soartă prielnică, datorită împrejurărilor.

s-a îmbolnăvit Chosroes, regele perşilor 56 ,
"9i a părăsit viaţa lăsînd ca urmaş pe fiul său Hormisdas, un bărbat care întrecea în răutate neomenia şi lipsa de credinţă a tatălui său; 8 căci era violent
·şi iubitor fără măsură de îmbogăţire şi nu preţuia deloc dreptatea, ci ii plă
ceau înşelăciunile, umbla cu minciuni şi dorea războaiele, nu pacea. 9 El a
:ajuns foarte răutăcics cu supuşii, iar pe cei mai puternici îi arunca în cătuşe
'Şi in lanţuri pentru totdeauna: pe unii ii tăia cu sabia, pe alţii ii cufunda în
=apele Tigrului, iar fluviul (căci se intîmpla să fie cunoscut de toţi) era un
7 La începutul

primăverii

53
Ioan din Efes dă altă variantă: după pustiirea Arzanenei Mauricius a str;unutat
zece mii de locuitori creştini şi i-a colonizat în Cipru, v. Johannis Epheseni Historia ecclesiasti ca, ed. E. W. Broons, Paris, 1935, cartea a 3-a, cap. VI, H-15, 27, 34.
54
Singarom, cetate întărită în provincia Bet-Arabaia, la sud-e.;;t de Nisibis.
55
Iustin a murit la 4 octombrie 579, iar Tiberius a fost proclamat împărat la 26
septembrie 57 8.
56
Chosroes a murit în luna februarie 579.
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mormtnt neacoperit al celor trimişi la moarte de către rege. 10 Se zice că
Hormisdas ar fi primit un răspuns de la magi că va fi înfruntat de supuşi, va
pierde domnia şi va părăsi în mod ruşinos frînele puterii împreună cu viaţa.
11 Sărmani muri:tor'i în necredinţă, care vă lăsaţi conduşi de toate acestea!
Cele ce de fapt nu se vor înt1mpla sînt adesea scornit,.l:l de demoni, spre a face
să se îndeplinească pe deplin, de frica acestor preziceri, voinţa duhurilor
necurate, care prorocesc cu şiretenie şi răutf-1,te înşelătoare. 12 De aceea Hortmisdas îşi îndrepta sabia împotriva mulţimii şi măcelărea de teamă zeci de
mii de oameni, creînd în rindurile supuşilor o duşmănie de nespus. 13 Tăia
subvenţiile oştenilor şi silea armata să înfrunte cele mai mari primejdii, spre
a slei vlaga babilonienilor şi a aşeza tronul regal pe o temelie netulburată
de răzvrătire.

17
Înfumurarea lui Hormisdas. El duşmăneşte pacea şi cere tributuri. Mauricius dezonoPersia. El pleacă în Capadocia şi pătrunde în Persia prin pustiul Arabiei; îl
urmăresc barbarii nomazi, a căror necredinţă este riticată. Cutezanţa fără rost a
lui Mauricius.Victoria romană de lingă oraşul Callinicus.
rează

1 După ce şi-a pus pe cap diadema de tiran, Hormisdas s-a semeţit şi
s-a înfumurat omiţînd să trimită ca de obicei soli spre a vesti încoronarea,
ca şi cum nu-l lua în seamă pe stn-cranul Tiberius. 2 Impăratul a trimis soli
la Hormisdas spunînd că renunţă la război şi doreşte să facă pace în condiţii
egale pentru fiecare parte, dar Hormisdas ·s-a semeţit in faţa soliei şi a cerut
pe faţă ca romanii să-i plătească tribut 57 , iar armenii şi iberii 58 să-i fie supuşi
cu încuviinţarea romanilor, apoi cetatea Daras să nu mai fie revendicată
de Cezar, deşi tatăl său Chosroes voise să trateze în aceleaşi condiţii cu Cezarul
şi se învoise să restituite cetatea Daras Imperiului roman. 3 După ce a devenit
vădită pentru împăratul Tiberius infumurarea lui Hormisdas, Ia începutul
verii 69 Mauricius a adunat din nou oştile şi a pătruns în Persia, apoi a trimis
dincolo de fluviul Tigris pe Romanus, Theodorih şi Martinus spre a pustii
părţile dinlăuntru ale ţării mezilor. 4 Aceştia au năvălit cu mulţimea oştilor,
au prădat locurile cele mai roditoare şi înfloritoare, au pricinuit omoruri printre perşi în tot timpul verii şi au prădat şi pustiit puternic ţara mezilor. 5 La
sosirea iernii comandantul romanilor s-a retras în Caesarea din Capadocia,
iar la începutul verii 60 a ajuns din nou cu toată oastea în orăşelul roman
Circensium. 6 Apoi s-a grăbit să străbat~ restul Arabiei prin pustiu, să pătrundă
pe pămîntul Babiloniei şi să pornească războiul printr-o încercare din apropiere. 7 El era urmat de conducătorul barbarilor nomazi numit Alamundar,
care, cică, a anunţat regelui persan sosirea romanilor, căci neamul saracenilor 61 este cu totul lipsit de credinţă, mergînd cînd cu unul cînd cu altul,
deoarece n-are inimă hotărîtă şi minte întemeiată pe înţelepciune. 8 De aceea
67

Hormisdas avea tributul stabilit prin tratativele din anul 562.
E vorba de iberii (ivirii) din Caucaz.
Mauricius a pornit în vara anului 579.
80
Vara anului 580.
81
E vorba de tribul arab al hasanizilor aşezat la sud-est de Damasc: aceştia erau
creştini şi aliaţi ai Imperiului bizantin, v. P. Goubert, Byzance, I, p. 2/i,9-260.
68
59

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE BIZANTINĂ III

79

regele perşilor a indreptat războiul împotriva oraŞului Callinicus 62 şi l-a numit
comandant al frontului pe Adormaanes, un bărbat foarte potrivit pentru
această sarcină. 9 După ce Alamundar a răvăşit ca un bondar fagurii albinei,
adică a zădărnicit încercările lui Mauricius, mişcările romanilor impotriva
mezilor au devenit inutile; ei s-au întors înapoi din drum spre a face faţă
nenorocirilor din ţară. 10 Comandantul a incendiat corăbiile purtătoare de
provizii care îl urmau pe fluviul Eufrat, iar el însuşi împreună cu fruntaşii
armatei s-au îndreptat în cea mai mare grabă spre cetatea Callinicus: 11 ei
s-au încăierat cu trupele parţilor şi rbmanii au ieşit invingători 63 • Perşii au
fugit şi înfruntarea lor înşelătoare a luat sfîrşit.

18
Romanii îi măcelăresc pe perşi la Constantina. Mauricius se întoarce în Bizanţ şi,
moartea lui Tiberius, obţine domnia. Revenirea la şirul povestirii, dar înainte
de aceasta despre patria, neamul, averea, faptele şi dregătoriile lui Baram, şi cum
a răzvrătit el armata împotriva regelui.

după

1 In anul următor Tamchosro, comandantul armatei medice, a strîi;is
mari de perşi şi a înaintat împotriva cetăţii Constantina. Deci în acest
an a izbucnit un război mare şi de pomină între romani şi parţi. 2 Comandantul
armatei medice a ajuns in primele rînduri ale frontului şi a fost ucis printr-o
lovitură de lance; deci barbarii şi-au pierdut cumpătul şi romanii au ieşit
învingători. Barbarii au căutat să se retragă in ţara lor, după ce au indurat
nu numai suferinţe, ci şi ruşinea înfrîngerii. 3 Comandantul roman a întărit
cetătile cele mai de seamă si s-a dus la Bizant 64 • Deoarece a avut loc sfîrsitul
obşt~sc al suveranului Tib~rius, eomandantui a primit domnia peste rom'.ani,
ca răsplată binemeritată a vitejiei sale, şi puterea de împărat legiuit, pără
sind titlul de locţ:iitor imperial. 4: Cele întîmplate după aceea între romani şi
perşi au fost scrise de mino în cărţile de mai înainte. De aceea să trecem
acuma la continuarea povestirii şi, după o scurtă digresiune, să tindem spre
un ţel comun şi uşor de înţeles, adăugind în prealabil, într-o scurtă paranteză, evenimentele paralele în legătură cu Baram. 5 Deci să arătăm mai intîi
patria şi neamul lui Baram, treptele norocului său şi, pe scurt, fap~le săvîrşite
de el încetul cu încetul spre a avea o imagine de ansamblu armonioasă şi
desăvirsită a istoriei sale.
6 'Am aflat din povestirea unui bărbat babilonian păstrător de lucruri
sfinte şi cu mare pricepere în scrierea actelor regale că tiranul persan Baram
era originar din provincia Razacena, din familia lui Miram, şi a ajuns punctul
de plecare penţru căderea tiranului Hormisdas. 7 Informatorul meu spunea
că la mezi lucrurile mai grele şi mai de seamă sînt înfăptuite de şapte familii,
sortite printr-o lege din vechime, şi că altfel nu merge. 8 Se zice că familia
zisă a lui Arsacides 65 are în mină domnia şi încoronează regele, a doua stă în

<lŞti

62

Rakka).
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fruntea oştilor, a treia se îngrijeşte de treburile statului, 9 a paţra 1nlătură
certurile dintre nemulţumiţi şi cei care au nevoie de un judecător, a cincea
conduce călărimea, cea care urmează după dînsa strînge birurile de la
supuşi şi supraveghează comorile şi odoarele regelui, iar a şaptea are în seamă
armele şi îmbrăcămintea oştenilor, după o lege dată în palatul regal de
Dariu al lui Histaspe 66 • IO Se zice că Baram se trăgea din casa lui Miram,
din familia lui Arsacides. El a condus mai întîi gărzile regale, iar puţin după
aceea o unitate militară; apoi a participat la război împreună cu Chosroes,.
feciorul lui Cabades, cînd babilonienii au cucerit cetatea Daras, în timpul
domniei împăratului roman Iustin cel Tînăr. 11 Baram a pătruns şi in Armenia împreună cu regele perşilor Chosroes cel Bătrîn şi a ajuns foarte vestit
în războaie, iar nu după mult timp a fost numit comandantul armatei persane. 12 In felul acesta, ajutat puţin cite puţin de noroc şi fiind ales darigbadum al casei regale (titlu numit de romani curoţ):ilates) 67 , el a ajuns la mare·
sminteală, căci după victoriile împotriva turcilor a început a năzui la lucruri
mari şi de neîmpotrivit şi era cuprins ca de durerile facerii să dea naştere·
tiraniei. 13 El a ascuns ca o scînteie sub cenuşă pricina de îndurerare a regelui
Hormisdas şi a stîrnit cu uneltiri minia mulţimii, sub cuvînt că regele era
supărat pe armata persană şi ameninţ~ cu moartea oştile babiloniene din
cauza nenor,ocirilor întîinplate în lupta din Suania. 14 Mai adăuga nişte pretinse hotărîri ale lui Hormisdas de a ciunti indemnizaţiile distribuite după
obicei trupelor din cămările regelui 68 • De aceea a intărîtat toată oastea şii
a făcut-o să ajungă la răzvrătire şi lipsă de supunere.

86 Dariu al lui Histaspe (552- 486), întemeietorul dinastiei Ahemenizilor. De fapt
puterea politică şi militară era concentrată în miinile şahului, iar nobilimea juca un rol
secundar.
87 Curopalates (compus din cura „grijă" şi palatium
„palat") era şeful personalu~ui
şi intendentul general al palatului imperial. Titlul apare relativ tirziu în nomenclatura ierarhiei imperiale şi devine uzual după secolul al Vl-lea.
.
89 Unele din părerile autorului nu corespund adevărului istoric, ci sînt un reflex al
realităţilor din Imperiul bizantin. Vezi I. V. Pigulevskaja, Vizant1:ja, p. 206. - 217 ;.
A. Christensen, p. 97-106.
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1
Baram adună oaste împotriva lui Hormisdas. Promisiunile sale ademeniloare. Cruzimea împotriva lui Chubriadanes, observatorul regelui persan. Este jefuită cetatea
Nisibis. Acolo are loc o conjuraţie pentru înlăturarea domniei lui Hormisdas.
Solii oştenilor la Baram. Fluviul Zaha. Bunăvoinţa lui Baram faţă de soli. Minia şi
turbarea lui Hormisdas din cauza întimplărilor nefavorabile.

1 După ce a întărit tirania prin jurămintie şi a pus temelie răscoalei
prin înţelegeri, Baram a strîns oaste şi a iscat războiul lăuntric între perşi.
2 In ajutorul său venea, ca sprijinitoare şi aliată, şi nemulţumirea faţă de
Hormisdas, căci perşii t,ăbărîţi lingă Nisibis şi învinşi de curînd în luptă
deschisă de către romani au aflat de întîmplările neaşteptate în legătură cu
Baram, au înclinat spre răscoală şi au încercat lucruri asemănătoare cu el,
căutînd să-l imite. 3 După ce a aflat toate acestea, Baram a trimis soli din
oastea sa la Nisibis şi prin promisiuni ademenitoare a aprins şi mai tare
războiul civil între mezi. 4 Solii au fost acceptaţj şi s-au îndreptat spre cet,atea
Nisibis, iar după ce au ajuns lingă poarta oraşului s-au întîlnit cu Chubriadanes, unul dintre dregătorii persani însărcinat, pe cît se pare, de Hormisdas
să observe ce se făcea în legătură cu războiul. 5 Ei l-au aruncat jos de pe cal,
i-au tăiat capul nefericitului, l-au despărţ,it de vertebrele de lîngă grumaz
şi au trimis lui Hormisdas acest simbol al răscoalei care nu mai putea fi oprită.
După ce l-au ucis într-un chip atît de înspăimîntătbr, au pătruns în cetate
şi au început a devasta bogăţiile ei. 6 S-au înţeles cu jurămînt puternic să-l
detroneze pe Horrnisdas şi să-l aducă la starea de om de rînd în loc de rege.
După ce lucrurile s-au desfăşurat în felul acesta, perşii trimiteau rnlii tot
la perşi şi delegau conducători pe lingă Baram, care se afla la trecerea peste
Zabas 1 . 7 Riul acesta iZ'>orăşte din munţii înalţi de la miazănoapte şi curge
cu debit mic, apoi se îndreaptă spre miazăzi, primeşte o mulţime de afluenţi'
cu ape bogate, devine navigabil şi se Yană in Tigris. 8 Baram a introdus
solii în casă, i-a tratat în chip strălucit şi cu bunăvoinţă şi a poruncit să fie
însoţiţi ele trupe clin garda sa şi să suprawgheze toate căile de acces, ca să
nu ajungă nici o veste Ia urechile lui Horrnisdas despre nenorocirile ce-l
aşteaptă. 9 Regele era o.mărit si priwa ca un cîine, rînJ·ea si-si arăta dintii
nu ştia cum să găsească o ieşire din încurcătură şi părea asemenea unui om
căzut în stăpînirea demonilor.
,

1

E vorba de

braţul

'

J

mare al rîului Zabas, afluent al fluviului Tigris.
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2
în timpul iernii Baram atacă locurile întărite. Delapidatorul ~ad~spas scapă .di~
închisoare şi fuge Ia duşmani. Pherochanes, .c?man~ant al rege~m, vme cu rugămmţ1
şi în zadar oferă daruri lui Baram. Născocmle .Im Ba~am prm ?are ţrece tr_upele
adverse de partea sa şi trezeşte în ele o ură nema1pomemtă împotnva Im Horm1sdas.

1 După ce comandantul roman Comentiolus a cucerit în zilele acestea
cetătuia Acvas si a desfăcut tabăra, deoarece era timp de iarnă, Baram a ata-

{!at ;epede satel~ din Media 2 • 2 Hormisdas a strîns oşti din ţinuturile mărgi
naşe şi a pus comandant suprem al războiului pe ferohanul persan: prin
acest nume se înţelege în limba romanilor dregătoria de magister. 3 Ferohanul a cerut de la rege ca Zadespas, pe care Hormisdas îl aruncase în închisoare, să fie scos din lanţuri şi să ia parte la lupte împreună cu <linsul. 4 Se
intîmplase că Zadespas fusese învinuit şi pus sub pază de către regele perşi
lor, deoarece furase o mulţime de bani din cetatea Martyropolis şi-i ascunsese 3 • Hormisdas se arăta nemulţumit de cuvintele ferohanului, care stăruia
mereu, însă pînă la urmă regele a cedat şi a desfăcut cătuşele lui Zadespas.
5 Acesta a pornit la luptă împreună cu ferohanul, a ajuns in apropiere de
oastea tiranului, nu departe' de rîul Zabas, şi a fugit îndată la Baram, răsplă
tindu-l pe Hormisdas de suferinţele indurate în închisoare. 6 După această
tntîmplare Baram s-a înfumurat şi mai mult şi aştepta să treacă de partea
lui toată oastea din faţă. Ferohanul a trimis soli la Baram, cerindu-i să-şi
schimbe gîndurile şi să pună capăt tiraniei: îl ruga fierbinte şi-i trimitea daruri
regale, căci aşa îi poruncise regele perşilor. 7 Ferohanul n-a putut cumpăra
minia lui Baram, iar acesta şi-a întărit tirania. Ferohanul persan a fost oprit
pentru a treia oară la trecerea riului, iar armata tiranului a rezistat mult
timp în locurile acelea, dar au început să lipsească alimentele. 8 Baram s-a
gîndit să folosească un vicleşug şi a unei ti t împotriva trupelor din faţă o
manevră de pomină: 9 a trimis la ele soli care vesteau că oast,ea din faţă nu
face bine cînd ridică armele împotriva unor nedreptăţiţi, apoi amintea armatei persane asprimea lui Hormisdas, mişelia fără margini a încercărilor sale,
Jlelegiuirile şi lipsa de evlavie, dădea în vileag nestatornicia lui fără seamăn
şi pe scurt făcea o listă lungă şi amănunţit·'l a tuturor greşelilor lui Hormis
<las, 10 căci răut.atea găseşte uşor pricină de ceartă şi se pricepe să desprindă
din cîteva crîmpeie mărunte sumedenie de învinuiri. 11 După ce au auzit
toate acestea, oşt~le din jurul ferohanului şi-au schimbat gîndurile şi au
alunec~t ~spre ~ăz-:răti~e: ~le respingeau tot ce era vrednic de cinste şi slă
v~ay Jaradele~1l~, iar tirania nu mai era pentru ele crimă, ci o încercare leg1mta care iş1 gasea îndreptăţirea în felul cum începea şi trecea la fapte.
2

În iarna anului 589.
~ Zadespas sau Zadespates se afla in fruntea garnizoanei din Martyropolis.
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3
Ferohanul este ucis de ai săi, iar cortul său este devastat. Din restul oştenilor Hormisdas îşi face o gardă. Admiraţia cetăţenilor din oraşele regelui pentru faptelesăvîrşite. Bindoes, un bărbat vestit, este scos din închisoare de către fratele său:
Răsculaţii năvălesc în palatul regal. Podoabele sale de mare preţ. Blestemele Im
Bindoes împotriva regelui. Regele este înlăturat de pe tron şi aruncat în lanţuri.
Fiul său Chosroes fuge de teama primejdiei, dar primeşte dovezi de credinţă şi seîntoarce în ţară. Hormisdas roagă pe fruntaşii perşilor să-i dea putinţa să vorbească
despre stat.

1 Zoarab (unul din conducăt'Orii neamului dilimniţilor) 4 împreună cu
Saram cel Tînăr, aflat pe atunci în rîndurile lăncierilor comandantului, apoi
ajuns în fruntea gărzilor regelui Chosroes, rîvnind fiecar·e altă soartă şi dor'ind
mult de tot o schimbare a lucrurilor, au făcut o înţelegere cu jurămînt, au
pătruns pe neaşteptate în încăperea ferohanului şi l-au ucis in timpul nopţii,
fără ca nimeni să le stea împotrivă. 2 După ce au făcut aceasta, s-au înd~·eptat
cu toţii să devasteze lucrurile comandantului. Vestea despre cele întîmplate
de curînd comandantului a ajuns a cincea zi la urechile regelui persan. 3 Mişcat
de avîntul răutăţilor, Hormisdas a plecat din ţara mezilor, unde stătuse pînă
atunci, şi s-a dus în Ctesiphon 5 , a adunat restul trupelor şi le-a poruncit să
aibă grijă de paza lui, acolo unde se afla. 4 Auzind de aceste întîmplări, locuitorii oraşelor regeşti erau zdrobiţi sufleteşte şi înmărmuriţi peste măsură de
noutatea lucrurilor, neştiind ce să mai facă, deoarece o veste neaşteptată
copleşeşte sufletele, cînd pătrunde deodată în urechile oamenilor şi aduce o
răsturnare totală a judecăţilor. 5 A treia zi, Bindoes cel legat în lanţuri, feciorul
lui Aspabed 6 , înrudit cu Chosroes, regele perşilor, încătuşat în închisoare şi
pedepsit la întîmplare de Hormisdas, a fost scos de sub pază de către fratele
său Bestam, fără ca nimeni să i se împotrivească. 6 După ce nenorocirile
lui Bindoes au luat sfirşit, mulţimea din jurul ferohanului a năvălit în palat
pe la ora a treia din zi şi s-a întilnit cu Hormisdas. 7 Acesta stătea pe tronul
regal îmbrăcat într-o mantie fastuoasă şi de mare preţ şi avea pe cap o tiară
de aur şi pietre scumpe, strălucind de lumina diamantelor prinse în ea şi de
bogăţia mărgăritarelor. Creştetul ii scinteia şi scotea în relief culoarea verde
gălbuie a smaragdelor, care împietreau de uimire fără margini ochiul privitorului. 8 Pantalonii lui cusuti în fir de aur erau lucrarea unui tesător de
mare valoare, iar cămaşa ave~ atîta fineţe cită îşi putea dori aspi~aţia spre
măreţie şi splendoare. Regele l-a întrebat pe Bindoes cum a scăpat de sub pază,
în ce chip a cutezat mişcarea şi de unde a luat trupele care il înconjoară.
9 ln urechile regelui, Bindoes jignea şi blestema pe Hormisdas şi nu-şi punea
stavilă limbii, deoarece tulburarea fărea ca libertatea de expresie să nu mai
fie o primejdie.JO Nimeni n-a ridicat glasul împotriva lui Bindoes şi n-a intervenit să apere suveranitatea regelui. Hormisdas i-a întrebat pe dregătorii
de faţă dacă le place ceea ce se întimplă, dar toţi au început să-l huiduiască,
11 iar Bindoes l-a apucat pe Hormisdas de mină, l-a smuls de pe tron, i-a
Dilimniţii sau dailomiţii locuiau pe malul sudic al Mării Caspice.
Ctesiphon pe rîul Tigris, în apropiere de Seleucia, rezidenţa de iarnă a dinastie?
Sasanizilor pînă la cucerirea de către arabi în anul 637.
0
Prin „Bindoes, feciorul lui Aspabed" trebuie să înţelegem „feciorul spahbedului".
În secolul al VI-lea spahbedul era o înaltă dregătorie militară în Iran, v. Pigulevskaja~
Vizantija, p. 217.
4
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?e

luat diadema de pe cap şi l-a dat P.e mina ~ştei;iilovr
paz~. 12 Aşadar Horvm_isdas a avut parte de soarta lui ~mdoes ?I a 1spaş1t <lupa !aptel~ _sale,vcac1 a
învăţat că nu-i bine să năpăstmm pe ce~ care n1:1 ne-au facut.m~1 o rautate.
13 Chosroes feciorul acestuia, aflînd ca Horm1sdas a fost mlaturat de la
7
domnie, a părăsit locurile unde s~ăte_a _de obi~ei şi a. fugit .la VAd:abig_?-non ,
temindu-se să nu i se întîmple o pr1meJd1e ca Im H?rm1sdas şi banumd ca neno~
rocirea ar putea avea o urmare şi ~supra sa. vl~ ~mdo_es s-a luat.pe ~irmele Im
Chosroes, dar după ce l-a descoperit, a cu~pamt m mmte luc~u~Ile şi l-a rugat
pe băiat să se întoarcă la tronul regal răpit. 15 Chosroes a pr1m1t dr~pt gara_ntie un jurămînt de credinţă şi s-a întors în palatul regal. A doua zi Horm1sdas a trimis din închisoare un sol şi a arătat că doreşte să spună lucruri de
folos pentru statul persan, apoi a rugat să vină la <linsul satrapii, dregătorii,
fruntasii stăpînirii şi toti paznicii regelui, căci vrea să le împărtăşească ştiri
de ma~e însemnătate. 16 După ce căpeteniile bar'barilor au aflat toate acestea,
a avut. loc o adunare în palatul regal şi a fost adus din închisoare Hormisdas
sprP. a arăta ce avea de spus. Cind adunarea de la palat era în toi, Hormisdas
a păşit în mijlocul celor de faţă şi a început a vorbi în felul acesta.
4
Cuvintarea lui Hormisdas. El se plinge că i se face o nedreptate şi compară starea
lui din trecut cu cea de faţă, plăcerile ru nenorocirile şi mizeria. Îi ceartă că sînt
nerecunoscători şi cruzi faţă de dînsul. Îi îndeamnă să se ferească de tirani. Spune
că Chosroes trebuie exclus de la domnie din cauza deprinderilor şi crimelor sale josnice, cere să fie ales fratele lui. Laudă faptele acestuia.

1 „Spectatori, ce bine era să nu-mi faceţi neajunsuri ca rege, căci aţi
sortit să aveţi în faţă un suveran care vă vorbeşte şi în acelaşi timp se
află în lanţuri 8 ; bărbaţi care îmi sînteţi acum duşmani încrezuţi, iar înainte
eraţi supuşii mei şi mă ascultaţi cu teamă; 2 privitori, ce bine era să nu fiţi
astăzi instrumentele şi martorii unor răutăţi atît de mari; dacă îmi curg
lacrimi, voi spune cuvinte care vor trezi la rindul lor lacrimi. 3 Văd că sînteti
veseli şi bateţi din palme, scrîşniţi din dinţi, aveţi în priviri cînd batjocur~.
cînd făţărnicia, izbucniţi în ris, nu mai încetaţi cu învinuirile şi, dacă nu mă
înşel, socotiţi legea sfintă a domniei un prilej de desfătare. 4 In mijlocul vostru stă ca un prizonier, pălmuit de mulţi, cel care acum de curînd era adorat
ca un zeu; cel îmbrăcat altădată în purpură care acum se înfătişează în zdrente
?Iuvrdar_e; _cel . împodobit în moliciunea aurului şi mărgăritarelor, iar acu~
mla~ţmt ş1 chmmt în cătuşe de fier; 5 cel frumos pieptănat şi uns cu mirodenu care acum este împins în mod rusinos si vine cu o înfătisare sălbaticită
de murdărie, praf, urdoare la ochi si de~ordin'e în plete·, cel d~~mierdat cu mii

.

:'-drabig:inon, cetaLe in ;\z}.rbaidjan. Izvoarele arabe spun că Chosroes a fugit,
apoi s-a mtors cu ~ arm'ltă proprie ş1 a luat domnia, v. T. Noldeke, Geschichte der Perser
und ::tra~er zur Zeit der Sasaniden aus der arabischen Chronik des Tabari iibersetzt und mit
ausfuhrhchen Erlăuterungen und Erginzungen versehen, Leiden, 1879, p. 273, 276.
lzvoar~le p'.lrsane arată că Chosroes a fugit deo:irece s-a aliat cu Baram, v. Firdousi, Livre
des ro~s, ~d. J~ l\~ohl,_ Paris„ 1876-1878, voi. VI, p. 689.
.
Di~cu~"urile lui Teof1lact au totdeauna o înfăţiş1re m'li îngrijită decît partea narativă proprrn-z1să, o dovadă că acestea se aFlau snb influenţa directă a retoricii învăţate în
7

•

şcoală.
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de mîncăruri, iar acum flămînd şi lipsit aproape de bucat.a de pîine aruncată
la întîmplare; 6 cel tolănit în sofale aurit,e, moleşit în paturi de aur, impopoţ,onat în blănuri strălucitoare şi rostogolit in mantale măreţ~, acum strimtorat în închisoare şi aruncat la pămint, neavînd pe el nici rămăşiţele unei
îmbrăcăminţi ieftine. 7 Din ceea ce aţi uneltit şi hulit împotriva noastră,
văd terfelită şi gloria strămoşilor noştfli, pe care trebuia să-i cinstiţ,i ca pe
nişte nemuritori, dînd astăz~ spr,ijin urmaşilor, ca unor zei. 8 Deoarece aţ;
răvăşit legea sfîntă a firii, aţi înlăturat puterea legilor, aţi aruncat la pămînt
rînduiala monarhiei, aţi desfăcut aşezămintele dreptăţii şi aţi pus în calea
voastră silnicia, nu voi uita datoria ae rege, ci voi arăta înţelegere faţă de
rînduieli şi de neam şi voi spune ceea ce este de folos statului persan. 9 Conducători şi voi tpţi cîţi aţi venit în această adunare regală, luptaţi cu pu~ri
unite împotriva hotărîrilor tiraniei 9 • Nu îngăduiţi să fie sfîrtiecat un regat
minunat şi foarte puternic, st'răvechi şi cel mai de temut pentru oamenii
de pe tot pămîntul. 10 Dacă nu veţi face aşa, veţ,i nărui o stăpînire puternică,
veţi spulbera amintirea multor victorii, veţi arunca la pămînt faima unei
glorii măreţe şi veţi nimici o monarhie de neînvins, iar după aceea veţi ajunge
nefericiţi, veţi pierde averile şi veţi vedea înlăturate legile domniei de către
o tiranie. 11 Răscoala duce la neorînduială, neorînduiala înseamnă anarhie,
iar anarhia este punctul de plecare al descompunerii care dă naştere tiraniei 10• Descompunerea vine cu mai mulţi stăpîni şi rînduieşte rău ceea ce
a început bine. Nestatornicia put~rii şi lipsa de înţelegere din t,impul răscoalei
im piedică unirea şi armonia şi silesc pe iubi'1:'9rii de tiranie să sufere şi să facă
orice. 12 Condusă de mai mulţi cîrmaci, corabia statului atinge o stincă măruntă
şi se scufundă, deoarece cîrmuirea se încurcă în multe încercări cont\radicţorii
şi fiecare conduce barca în felul său, urmărind scopuri proprii. 13 Dacă nu
veţ,i doborî tiranii, veţi înrobi statul şi ve~i fi jucăria neamurilor, sortiţi să
ajungeţi o pradă uşoară în urma neînţelegerilor din viaţa voastră. 14 Baram
este un exemplu concret, el se mai făleşte cu armele sale şi cutează să ridice
sabia împotriva Persiei. S.ă piară sfîşiat de animalele sălbatice, iar ~rupul
lui să nu aibă par~ de cinst~a unui mormînt, spre a nu împrăştia în crăpaturile
pămîntului putrez'iciunea unei inimi neruşinat~. Luaţi diadema şi de pe capul
lui Chosroes, căci n-are suflet de rege, nu-i înzestrat cu minte de stăpînit.pr
şi ii lipseşte puterea de înţelegere. 15 E nestăpînit în porniri şi violent, are
priviri sălbatice, nu înţelege să se sprijine pe legile raţiunii, se lasă condus
de mîndrie, iubeşte plăcerile, pune voinţa sa înaintie de orice, nu aşteaptă
ce e de folos, nu îmbră ţ!şează sfaturile bune, respinge dragostea de cinste,
e lacom de bani, ii plac certurile, iubeşte războiul şi urăşte pacea. 16 Vă sfă
tuiesc să vă alegeţj azi rege pe copilul meu cel bun, pe fratele de sînge al lui
Chosroes, care însă nu-i este frate după înclinări. 17 N-am pus eu rînduială
în treburile perşilor, n-am condus statul babilonian cu mărinimie? Iată
dovada cuvintelor mele: turcii ne plătesc tribut, dilimniţii au depus armele
şi şi-au plecat gr1umajii, r,omanii au fost izgoniţi din cetăţile cele mai de seamă
şi-şi plîng soar,ta nefer'icită în car~ au căzut din una mai bună. 18 Toate aces9
Discursul lui Hormisdas era un pretext de propagandă în favoarea împăratului
Heraclius şi împotriva tiranului Focas, care nu este pomenit nicăieri cu titlul de „împărat".
10
.
. După P?rtretul .răscoalei şi anarhie.i văzute de un rege detronat urmează portretul
ti.r~nulm, concretizat în fml său, Chosroes, ş1 nu în uzurpatorul Baram, cum s-ar fi aşteptat
cititorul.
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t'ea le-am făcut eu şi sufăr, deoarece s_oarta e schimb~toare ~i nestJatorni~ă.
E în puterea voastră să ~~c;traţi luc_rur1le ~e ~olo~. sau sav trece~I pestie I1;1cr~ril~
bune şi să respingeţi grijile mele _dm u~~a ş1,v camd'!~va pent:J:u ~r.eşeh, sa;;~
plingeţi că sînteţ'.i. în incurcăt.ură ş1 nu şt1ţ1 ce sa faceţi m impreJurarile de faţ,a .

5
Bindoes îşi bate joc de cuvintarea lui Hormisdas şi îl ocăr~şte mai aspru ca pe u~
vinovat de multe nelegiuiri. El respinge şi argumentele prm care s-a apărat. Apoi
pronunţă pedeapsa capitală.

1 După ce Hormisdas a pus capăt _mustrărilor din cu:vîntarea s~, Bindoes a izbucnit într-un ri::; clocotitor ş1 a blestemat conţmutul cuvmtelor
sale, apoi a păşit în mijlocul adun~rii ş_i a vor~i~ în felul_ acesta 11 •• • .
•.
2 „Bărbaţi de un neam cu mrne ŞI tovaraşI de lupta, care ur1ţI tiranu,
bine ar fi să nu îngăduiţi ca tiranii să ne mai dea legi, căci ia tă tiranul ne
nedrept!lţeşte şi acuma cind nu mai este rege. 3 Mai are încă tărie în c~vinte
şi încearcă să ne poruncească, în cuvîntarea sa o face pe regele, dă legi de la
tribună, acuză conducătorii de oşti, respinge orînduirea de stat, numeşte
monarhul şi pe toate le are la picioarele lui, 4 cum le-ar avea în dar cei înşe
laţi de visuri ambiţioase. El scapă din vedere că n-avem dreptul să trecem
in rîndul bunilor sfătuitori pe cei care uită să-şi pună bine în rinduială treburile lor proprii. 5 Cum ne poate da o dovadă sigură şi vrednică de încredere
despre ceea ce a înfăptuit? Sau a crezut că avem soarta lui şi ne vede legaţi
şi părtaşi nevinovaţi ai suferinţelor s[lle; dar n-am participat la greşelile
lui şi n-a:n fost tirani. 6 Cum ridică glasul împotriva tiraniei cel care n-a lăsat
nici o lege persană nepîngărită de tiranie, care a domnit ca un lotru şi a
folosit puterea cu silnicie, potopindu-ne cu omoruri, în tot timpul stăpînirii
şi aproape scoţînd din mat.că fluviul Tigris cu trupurile aruncate într-însul?
El a săpat pretutindeni morminte, şi-a pătat sabia de sînge şi a rărit rindurile
0:'1me_nilor spre a-şi întări răutăţile, intr-o populaţie scăzută, şi a eternizat
t1rama. 7 Judecă mintea şi înclinările copiilor unul care nu-şi dă seama nici
de propriile sale fapte. Lasă-t~ de nRivităţi, Hormisdas, căci tiranii nu glu"?-esc ~up:l înlăturarea din domnie, nu fac l~gi cind au intrat în rindurile supuşilor ŞI nu dau sfaturi după ce au fost condamnati la moarte. 8 Desi nu mai
e~ti tiran~Il supuşilor, ca un nenorocit urz0şti a~1minţări impot:riv'a copiilor
ŞI te agăţi de cel mai mare ln folo:ml celui m~i mic, ca să nu mai conteneşti
niciodatil cu nedreptăţile 12 • 9 Tureii ne plătesc tribut, dar izbînda aceasta
n-a fost înfăptuită prin grija şi priceperea ta, ci este urmarea fericită a măsu
rilor luate,. a sacrificiilor făcu te de perşii care au murit, precum şi a vitejiei
~omandanţ1lor~ ţO Rom~nii au pierdut cetăţi şi oraşe, dar perşii nu vor fi
mduplecaţ1,. cacI lu~rurile nu sînt pe măsura cuvint,elor. Nu hălăduiesc ei
o_arev la porţ.ile _noast;re, nu rid de război, nu pricinuiesc o mulţime de omoruri
ŞI patr~ni prmt:re armatele persane? Nu se găseşte nimeni să-i împiedice,
cu toata dragostea ta de război. 11 Cămările tale sînt pline de aur, dar şi ce tă~ Dialo~ul .d~ntre Hormisdas şi Bindoes aminteşte de luptele politice din epoca
republicană_~
istoriei rom'lne şi pare a fi un ecou al lecturilor lui Teofilact.
1
•
.z Cr1tic1 ~rlus'i tirrni<ii din Persia este un protest indirect împotriva stărilor de lu<:rur1 dm împărăţia bizantini'i.

1
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ţile

de suspine, căsniciile de lacrimi, cimpurile, văile şi ogoarele de plinsete.
Soarta tuturor a avut parte numai de nenorocirea că tu te afli înconjurat de
avuţii blestemate şi eşti burduf de bani. Du-te şi ispăşeşte-ţi nedreptăţile.
12 Moartea unui singur om să ne fie pildă de cuminţenie şi să rămînă o lege
bine cumpănită şi salvatoare, căci alegerea unui rege trebuie să fie urmată de
o gospodărire chibzuită, nu de moliciune şi lăudăroşenie 13 ".

6
Cuprinsă de minie împotriva lui Hormisdas, adunarea ucide copilul sub privirile
lui, taie regina în bucăţi şi îl pedepseşte pe rege cu orbirea, arzîndu-i pupilele. Autorul face o digresiune şi introduce evenimentele în legătură cu Cabades: anume cum
i-a fost răpită domnia şi a fost aruncat în închisoare şi cum a scăpat de acolo cu
ajutorul soţiei sale şi a redobîndit domnia.

1 Adunarea făcea gălăgie în jurul lui Hormisdas, îl ocăra, arunca vorbe
la intîmplare, era grozav de înfuriată, privea la el ciineşw şi se purta aspru,
înmărmurită de avîntul cutezantei sale. 2 în culmea miniei ei au adus la
mijloc pe copilul lui Hormisdas, ~n prunc nenorocit, l-au măcelărit sub ochii
lui Hormisdas şi s-au bucurat în furia lor. 3 Apoi s-au lăsat stăpîniţi de atita
patimă în răutăţile lor încît au adus la mijloc şi pe soţia lui Hormisdas şi au
tăiat-o în bucăţi începînd de la pîntece, iar cuţitul a judecat cu asprime
mădularele. 4 Astfel femeia şi pruncul nefericit şi-au sfirşit viaţa intr-un teatru plin de lume şi au ajuns subiect de tragedie. După ce a asistat· ca martor
necitat la această tntîmplare nenorocitii, Hormisdas a fost condamnat la orbire
şi ~i-n incheii:lt şirul suferinţ~lor in felul acesta. 6 Călăii au pus in cărbuni
piroane de fier, le-au infierbîntat puternic în jăratic, le-au înfundat in orbitele
ochilor şi o dată cu durerile arsurii au coborit pentru totdeauna asupra lui
întunerecul nopţii. Ei se temeau să nu fugă, dînd de lucru statului persan,
şi-i aminteau bucuroşi de faptele lui Cabades 14 de la sfîrşitul domniei sale
peste perşi. 6 Acest Cabades era tatăl lui Chosroes, fost rege al perşilor. Deoa.rece se dovedise sîngeros şi dobîndise puterea prin siluire, prefăcînd domnia
într-o tiranie, perşii l-au scos din domnie, 1-Ru aruncat în închisoare şi I-nu
făcut să sufere loviturile nenorocirilor. 7 Sotia lui venea mereu la <linsul în
fiecare zi, îi da soţului ingrijiri şi il însufleţea' prin îndemnurile ei să îndure cu
bărbăţie capriciile soartei nefericite. 8 Comandantul închisorii, care era tagmatarh şi conducea o unitate militară, s-a îndrăgostit de femeie. Cabades
a aflat de acest lucru şi a îndemnat-o să se culce cu comandantul închisorii
şi să îndure toate încercările soartei. 9 După aceea paza a slăbit, disciplina
gărzii s-a moleşit şi vigilenţa a ajuns roaba nepăsării. Cabades a folosit schimbarea din sufletele celor care îi făceau greutăţi, a îmbrăcat straiele soţiei, a
ieşit din închisoare şi a lăsat acolo femeia imhrifoată în hainele sale. 10 Apoi
a luat pe prietenul său credincios Seoses şi s-a dus la neamurile hunice, cunoscute pretutindeni în istorie sub numele de turci. A fost primit cu multă bună13

În opera lui Teofilact stăruie un motiv conducător: ideea legitimităţii domniei
în guvernare, o reacţie împotriva tiraniei lui Focas.
Cabades I a domnit între anii 486-531.

şi perfecţiunii
14
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voinţă de regele cftaliţilor 1 5 , a adun~t tr~pe nu:rieroase, i-a învins în luptă
pe potrivnici, a pus mina pe pute~e ş1 _s~a _mto~s ~n pal.atul re.?al. }l Cabade~
l-a răsplătit pe Seoses cu _l_egc<~ rrieten1e1 ş_1 l-a malţat i~ dregatornl~ cele ma!
înalte, iar pe răufăcătorn sii1 1-~- pedepsit ~u c::-a mai mare cruzime .. lata
deci la ce se gîndeau conducătoru perşilor emd J.l pedepseau pe Horm1sdas.

Chosroes este adus pe tron cu aclamaţii. :'llări~imia lui în ~ntr~ţinerea părinlelui
captiv, care respinge totul cu. ~uvi~te aspre. Dm porunca _fn~lu1, el ~ste băt1:1t cu
vergi pînă la moarle. Făţărnicia lui Chosroes. P~ Baram _11 mcearca za~a~mc cu
daruri şi promisiuni, dar esle îndemnat de acesta printr-o scrisoare trufaşă sa libereze
din închisoare răsculaţii.

1 După ce toată furia adunării a luat sf iI:şi~. Chosroes a fos~ adus pe
1
tronul recral si a stat pe o pernă de aur, cum e omceml
la proclamare m Persia,
iar lume; i s~a închinat ca unui mare rege ~ii-au umplut urechile de aplauze 16 •
2 El a arătat un timp bunăYoinţă faţă de tatăl său din închisoare şi i-a făcut
parte în chip măgulitor de un prînz regal, trimiţîndu-i în farfurii de aur gustări
alese, părţi din vînatul regal <le antilope, căprioare şi măgari sălbatici, vim1ri
cu mirodenii şi băuturi de tot felul, plăcinte. lapte, legume şi toate bunătă
ţile care înveselesc masa şi stomacul unui tiran. 3 Dar Hormisdas respingea
mila regelui şi îi mustra ca un centaur 17 pe cei care îl serveau: el înfiera pe
drept cuvînt mărinimia umilitoare şi socotea această pietate simulată drept
o insultă. Faptul acesta a dus la moartea lui Hormisdas, căci regele l-a bătut
cu ciomagul sub coaste, l-a lovit cu măciuca peste oasele de la grumaz şi i-a
luat viaţa în chipul cel mai groaznic. 4 După ce şi-a început domnia cu o crimă
atit de înspăimîntătoare, Chosroes a sărbătorit venirea la putere: a împărţit
o mare sumă de bani oamenilor mai de vază din statul persan şi a scos din
închisoare o mulţime de lume, vrînd să arate prin aceasta că nu merge pe
urmele neomeniei tatălui său. 5 A opta zi a trimis o scrisoare lui Baram rugindu-l
să vină la <linsul şi l-a poftit cu daruri regale de mare preţ să renunţe la tiranie: a făgăduit să-i dea locul al doilea în ierarhia de stat, să-i ierte greselile
din trecut şi să se lege prin jurămînt că va respecta înţelegerea făcută. 6 B~ram
a luat cunoştinţă de propunerile regelui şi a răspuns lui Chosroes cu scrisoarea
ce urmează, căci voi adăuga textual răspunsul lui Baram.
7 ,.Bara?1, prieten cu zeii, învin~ător, slăvit. duşman al tiranilor, stăpin
peste fruntaşi, comandant al armatei persane. conducător înţelept, temăt'Jr
de dumnezeu, fără cusur, de neam ales, fericit, priceput, vrednic de stimă,
econom, prevăzător, blînd, omenos, către Chosroes, fiul lui Hormisdas. 8 Cele
scrise d~. mintea voastră şchioapă şi pipernicită le-am primit, însă darurile
încercărn tale cutezătoare le-am respins; căci nu trebuia să ne trimiteti nici
scrisori şi nici daruri regale, mai ales că după proclamarea ta s-a ivit' atîta
nerînduială în statul persan, iar cei de neam bun şi vrednici de cinst~ n-au
Eftaliţii erau un neam hunic cunoscut în izvoare sub numele de huni albi. Ei
vene~u din Chii:ia şi ocu-pau în secolul al VI-lea o regiune la nord-est de Iran, în bazinul
rîulm Amu-Daria. R. Gh1rschman, Les Chionites-H ephtalites, Le Cai re, 1948 ; H. ':\T. Haussig,
Theophylakts Exkurs, p. 275-462.
16
Chosroes a fost proclamat rege la 15 februarie 590.
17
„A mustra ca un centaur", adică în mod violent şi fără ocoluri.
15
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mers împreună cu oamenii lipsiţi de rînduială şi cei mai nemernici. 9 Spre
a nu cădea în prim3jdiile tatălui tău, depune coroana in unul dintre sanctuare
şi ieşi din păminturile regatului nostru. Cei dovediţi de crime şi care a~ înd~ăz
nit să facă la fel ca tine să fie trimisi din nou în închisoare, 10 căci nu-1 în
put2rea ta să ierţi de pedeapsa legil~r, fără cercetare prealabilă, nişte făcă
tori de rele. 11 După ce vei face toate acestea, vină la noi şi vei fi imediat climatarh (conducător de regiune) în regatul persan. Fii sănătos şi gîndeşte-te
la ceea ce-ţi poate fi de folos; iar dacă nu, vei pieri intocmai ca tatăl tău".

8
Regele expune conţinutul scrisorii în adunarea fruntaşilor. Aceştia îl îndeamnă
să dea curs miniei sale, dar el se arată prudent. Scrisoarea lui Chosroes către Baram
în care scuză trufia acestuia şi o pune pe seama secretarului, zice că nu va face ceea ce
cere Baram şi are o atitudine demnă de un rege.

1 Purtătorul scrisorii mergînd repede a ajuns in
şi a adus regelui cartea trimisă de Baram, iar a doua zi
văluit în fata adunării continutul obraznic al scrisorii

mare grabă la palat
regele persan a dezlui Baram 18• 2 Conducătorii d~ provincii şi c~ilalţi dregători de seamă erau înmărmuriţi de
cutezanţa fără seamăn a lui Baram şi căutau să aţîţe minia regelui. declarînd
în mod deschis că Baram a devenit un tiran pentru toată Persia. 3 Regele
babilonian se temea să nu-l incăpăţîneze şi mai mult pe tiran prin ameninţări
verbale şi căuta să-şi ascundă gindurile: de aceea se prefilcea că-l măguleşte
şi cerea din nou rivalului să fie mai puţin exigent. 4 El i-a trimis o scrisoare
în felul acesta. Cred că nu-i lipsit de importanţă să reproduc textul şi conţinutul acesteia, pentru ca cei doritbri de ştiri noi 1 dar nesăturaţi de ele, să
se adape netulburaţi la izvorul autentic al adevărului istoric.
5 „Chosroes, rege al regilor, stăpin al conducătorilor, domn al neamurilor, apărător al păcii, salvator al omenirii, între zei om bun şi veşnic, între
oameni zeu de cea mai mare strălucire, peste măsură de vestit, victorios,
cel care se înalţă odată cu soarele şi dăruieşte nopţii lumi;1ile. renumit din
străbuni, rege care urăşte războiul, generos, cel care îi are pe asoni mercenari 19 şi păzeşte regatul persan, către Baram, comandant do oşti al perşilor,
prietenul nostru. 6 Am primit scrisoarea care aminteşte vitejia voastră
slăvită de mulţi şi, aflînd că sînteţi sănătoşi, ne-am bucurat. Unele cuvinte
s-au strecurat în scrisoare pe de lături, dar n-au pornit din inima ta, ci au
fost introduse de un secretar ameţit de vin şi buimăcit de prea mult somn:
el a însăilat în scrisoare aiureli şi visuri smintlte. 7 Dar zilele acestea copacii
şi-au lepădat frunzele şi visurile sînf zadarnice, de aceea nu ne-am înspăi
mîntat. Noi am preluat cu bine tronul regal şi n-am tulburat datinile persane,
iar pe cei liberaţi din închisoare nu-i vom închide din nou, căci se cuvine ca
darul regelui să aibă putere deplină. 8 Coroana regală n-o părăsim şi cutezăm
18
Teofilact ia partea regelui şi apără politica oficială a imperiului bizantin considerîndu-1 pe Baram un uzurpator, întocmai ca şi pe Focas.
'
19
Titlurile regelui persan amintesc de inscripţiile latine închinate împăraţilor romani·
ele sînt pomenite intenţionat spre a impresiona pe adversar.
'
Asonii erau probabil o populaţie războinică din cuprinsul regalului cucerită mai
tntîi cu sacrificii şi apoi folosită împotriva altora.
'
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să mergem pînă acolo încît, dacă mai sînt şi alti::l lumi, sperăm să d?mnim _şi
în ele. Vom veni în întimpinarea ta ca un suverall:. '"!_'e :vom c01~v1r,ige p~m
cuvinte sau te vom răpune cu armele. Dacă doreşt'l s~-ţ~ rn_earga bine, ţSm
deştJe-tr ce trebuie să faci. Fii sănătos, tu care ne poţi f1 aliatul cel mai de
nădejde".

9
Chosroes face recrutări împotriva lui Baram şi J?Une coman~anţi: Tr_up_el~ sînt se:parate printr-un fluviu. După ce se consultă_, aJung l'.1 încă1er~r1. T11~md1tatea l~~
Chosroes încrederea lui Baram. Chosroes ucide pe cei suspecţi. în timP.u1 nopţu
se c.lă un' atac. Are loc un mare măcel. Mulţi trec de partea lui Baram. Începe să
fugă chiar şi Chosroes.

1 După ce regele mezilor a tri_mis aces.te cuvinte. ti~anulu~ Bar~~?
a început a aduna trupe din toate părţile. A strms oaste dm ţmuturile cetaţu
Adrabiaanon si din rîndurile celor aşezaţi în părţile rîului Zabas; dar nu
numai ~tîta, ~ chemat în grabă şi pe cei t'ăbărîţi lingă Nisibis. 2 După ce
a adunat la un loc trupele recrutate, le-a împărţit bani şi a pus în fruntea lor
comandanti: l-a rugat pe Sarames să comande aripa dreaptă, a poruncit
lui Zamerdes să conducă aripa din stînga, iar pe Bindoes l-a poftit să ia trupele de la mijloc împreună cu cele din spate. 3 Regele perşilor a pornit de la
palat şi a ajuns într-o cîmpie, în care curgea pe la mijloc un rîu şi despărţea
cele două armate. 4 Fiecare din ele staţiona pe malurile rîului, iar Chosroes
şi Baram schimbau între ei numeroase mesaje, din zorii zilei pină tîrziu
seara, dar discuţiile rămîneau în aer şi nu ajungeau la nici un rezultat in legă
tură cu pacea, în nici o privinţă. De aceea a început războiul şi lupta aducea
pretutindeni mari neajunsuri. 5 Aveau loc incursiuni şi hărţuieli, iar acestea
precedau rînduirea în linie de luptă. Baram a săpat de jur împrejur un şanţ,
apoi a luat şi alte măsuri de apărare în sprijinul oştirii sale luptătoare. 6 Chosroes nu cuteza să aşeze tabăra în cîmpie şi in tot tî.mpul zilei lăsa să se vadă
că luptă, dar noaptea îşi închidea şi proteja trupele înlăuntrul cetăţii, de
aceea oştile din jurul lui au ajuns într-o stare de mare nelinişte. 7 Baram
a aflat de lipsa de îndrăzneală a oştirii duşmane şi a încetat să se mai ferească
sau să tărăgăneze războiul, căci avea prilej să-i înfrunte pe fată si nu socotea
nimerit să mai folosească înşelăciunea şi să-şi păteze victoria' cil vicleşuguri.
8 Chosroes a bănuit pe cîţiva de înţelegere cu tiranul şi i-a condamnat la:
moarte. A doua zi a văzut că oştile adunate în jurul său erau abătute sufleteşte, de ace.ea s-a gîndit la ret,ragere şi a pregătit fuga femeilor din preajma
sa. 9 Aşa stin~ lucrurile ş~ deoarece Chosroes nu voia să păşească la luptă,
Ba~am a orgamzat a opta z1 un atac de noapte pe întunerec şi a căzut asupra
oştilor conduse de Chosroes. 10 A avut loc o încăierare grozavă şi s-a produs·
pe i:ieaşteptate. un zgomot asurzitor. Duşmanii şi-au îndreptat loviturile mai
întţ1 asup.ra ammalelo.r de povară; apoi măcelul a t'recut şi în rîndurile luptă
torilor Im Chosroes ş~ a murit multă lume. Oastea şi-a schimbat gîndurile,
a trecut de J?a.rtea lm Baram şi s-a unit cu trupele din jurul lui. 11 In cul~ea neno~ocml~r, Chosroes n-a mai putut rezista, ci a fugit cît îl ţineau picrn.arele ŞI .a ~capat de această mare şi neaştept'ată primejdie împreună cu
cîţ1va scut1er1 uşor de numărat pe degete.
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10
Chosroes se întreabă încotro să apuce. Cheamă în ajutor pe dumnezeul creştinilor.
Lasă frîu liber calului şi merge unde-l duce acesta. în Circensium este primit cu
omenie de către Probus. Este înştiinţat de sosirea lui comandantul Comentiolus
şi întrebat ce să ceară de la împărat. Se trimite un sol împreună cu o scrisoare la
l\Iauricius. Sint două împărăţii mai mari decît toate: a romanilor şi a perşilor.
Învinuirea lui Baram: împăratul este aţiţat împotriva lui şi rugat să dea ajutor.

1 Cel scos din domnie în felul acesta a pără.sit cetat\ea Ctesiphon, a
trecut fluviul Tigris şi nu ştia ce să mai facă. Unii îl sfătuiau să se ducă la
sciţii răsăriteni, numiţi de obicei turci, iar alţii să fugă în munţii Caucazieni
sau Atrapaici. 2 El era nehotărît şi voia să pună la încercare aceste îndemnuri, de aceea a lăsat frînele fugii în seama lui Dumnezeu, care le conduce
pe toate, a ridicat privirile la cer, şi-a adus aminte de creator, a uitat de zeii
mincinoşi, ştiind că n-are nici o nădejde în Mithras 20, şi a scăpat de asprimea primejdiilor, iar odat'ă cu schimbarea credinţei şi-a adus şi norocul pe
calea cea dreaptă. 3 După ce a zis că nu va mai folosi friul, ci il va pune frumos la o parte, a socotit nimerit să ia drept călăuză calul, iar călăreţul să fie
cirmuit de către cel care îl poartă în spinare şi a lăsat hotărîrea pentru ieşirea
din încurcătură în seama lui Dumnezeu şi a calului, căci aşa voia clipa de
atunci să rînduiască o stare de lucruri de mare însemnătate. 4 Calul regelui l-a purtat pe fugar prin deşert, a ajuns la capătul lui, a trecut peste rîul
Eufrat şi s-a apropiat de cetăţile Abbar'eon şi Anathon, tributare statului
persan 21 • Apoi Chosroes a pornit mai d8parte şi a ajuns în oraşul Circensium.
5 A poposit la zece mile depărtare şi a trimis soli în Circensium, vestind
sosirea, întîmplările din urmă şi fuga la împărat; el cerea să se întoarcă acasă
şi ruga pe romani să-i dea ajutoare. Cînd era de strajă schimbul al treilea de
noapte, au venit şi solii în faţa porţilor. 6 Ei au aflat de la paznicii porţilor
unde sînt trecerile prin zid, iar cei însărcinaţi de comandantiul cetăţii cu paza
porţilor s-au dus în mare grabă la dînsul şi au arătat împrejurarea în care se
află. Comandantul cetăţii se numea Probus. 7 Dimineaţa el 1-a introdus pe
Chosroes în oraş, l-a primit bine şi cu bunăvoinţă, a onornt cu dcosebit5.
omenie femeile lui 22 , care aveau copii de ţîţă, şi a adăpostit în condiţii foarte
bune pe scutierii şi însoţitorii lui Chosroes, în număr de treizP-ci. 8 A doua zi
Chosroes. regele perşilor, a cerut de la Probus să-i îngăduie să trimită o scrisoare la împărat, apoi regele a alcătuit scrisoarea şi a trimis-o suveranului
prin mijlocirea lui Probus. 9 In ziua următoare Probus a anunţat sosirea lui
Chosroes comandantului Comentiolus, care locuia în cetatea Hierapolis1
trimiţînd la el şi scrisoarea alcătuită de Chosroes cu rugăminte pentru suveran.
Comentiolus a luat cunostintă de vestea trimisă de Probus si a dat-o unui
'

'

'

Mithras, zeu suprem în religia iraniană, mijlocitor între zeul binelui (Oromazes)
(Ariman), ocrotitor al dreptăţii, atotştiutor şi apărător în lupte.
21
O cronică siriană anonimă spune că Chosroes a trecut prin Perozsabor, Anathon,
Chit şi Circensium. N. V. Pigulevskaja, Anonimnaja sirijskaja chronika o Dremeni SasanidoD. Zapiski Instituta vostokovedenijia AN SSSR, VII, 1939, p. 63, Leningrad. Cetă
ţile Abbareon şi Anathon se aflau la nord-est de Edesa, pe malul slîng al Eufratului, în
-dreptul cetăţilor Caesarea din Capadocia şi Melitina din Armenia.
22
Poligamia nu era un lucru rar în Orient, in timpul acela.
20

şi

al

răului
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sol din rîndurile curierilor rapizi 23 din Hierapolis s-o ?ucă la .împăra~. 1~ ~u
zind toate acestea suveranul Mauricius s-a bucurat ş1 era p~m de nadejd1 de
mai bine. El a desfăcut scrisoarea sigilată şi căuta să afle ş1 să cu?oască c~
era scris într-însa. 11 Cererea regelui persan avea următorul conţmut, căci
voi reproduce c_uvînt cu c_uvînt sol~a l.ui, fără să-~ înfrumuseţe~ sti~ul, pen.t'ru a
ne da seama dm stîngăcia verbala ş1 de mentalitatea neprefacuta a celui care
cerea.

11
Scrisoarea lui Chosroes către Mauricius. Sînt două împărăţii mai mari decît toate.
a romanilor şi a perşilor. Învinuirea lui Baram: împăratul este întărîtat împotriva
lui şi rugat să dea ajutoare.

1 „Chosroes, regele perşilor, către prea înţeleptul împărat al romanilor,
binefăcător, paşnic, puternic, iubitor de nobleţe, luptător împotriva tiraniei,
măsurat, drept, apărător al celor nedreptăţiţi, binefăcător şi iertător al greşelilor, sănătate. 2 Doi ochi luminează lumea în toate de la început, căci aşa

a rînduit Dumnezeu, anume prea puternica împărăţie romană şi sceptrul prea
înţelept al statului persan, 3 căci aceste două mari puteri ţin în frîu neamurile neascultătoare şi iubitoare de război şi pun rînduială în conducerea şi
guvernarea oamenilor de pretutindeni. Credem că desfăşurarea lucrurilor
este pe măsura celor spuse de noi. 4 Deoarece umblă prin lume nişte demoni
răi si dusmănosi si caută să răvăsească toate lucrurile bine rînduite de Dumnez~u, căci în~er~area lor nu-i de folos, se cuvine ca oamenii iubitJOri de
Dumnezeu şi plini de credinţă să-i infruntle cu comoara înţelepciunii şi cu
bratul si armele date de Dumnezeu. 5 Zilele acestea demonii vătămători au
cut;eie~at statul persan şi au adus nenorociri îngrozitoare: au ridicat pe sclavi
împotriva stăpînilor, pe slujitori împotriva regilor, neorînduiala împotriva
rinduielii, necuviinţa împotriva bunei purtări şi au înzestrat cu arme pe toţi
duşmanii binelui. 6 Baram, sclav netrebnic, crescut şi ridicat la lumină
de părinţii noştri, neputînd atinge culmea gloriei, a păşit la fărădelegi, rîvnind domnia, şi a întors pe dos tot regatul perşilor; el a făcut şi a încercat
totul pentru a stinge ochiul puterii de stat, 7 iar neamurile sălbatice cele
mai răufăcătoare au îndrăznit să ia armele împotriva statului persan atît
de paşnic; apoi cu timpul au abătut oşti năvalnice şi părtaşe la multe răutăţi
chiar şi împotriva unor popoare tributare vouă. 8 Se cuvine deci ca rivna de
pace _şi preveder~a ":oastră să dea o mină de ajutor unei domnii prădate şi
a~ei:i1~ţate de t1ram, să apere o stăpînire care e gata să se prăbuşească,
sa r1d1ce in statul roman, după salvarea noastră, un monument în cinstea
victoriei din toată lumea spre a vă putea numi ctitorii, izbăvitorii si lecui~orii statului persan. 9 Se cuvine ca stăpînitorii cei mai puternici să Înfăptu
ia~c~ pr~tutind~ni toate cele prielnice dreptăţii spre a dobîndi laude pentru
mar1rnmia lor s1 (!!orie nemuritoare la plecarea din lumea aceasta şi a fi o
23

Informaţii rr.iai deta~iate despre poşt.~ de st~t (c.ursus publicus) oferă _Procopius
d1?. Caesarea în Istoria secreta 30, 5: „Oamenn însărcmaţ1 cu treaba aceasta schimbau des
can, de a~tfel foarte .buni, alergau mereu şi se întîmpla că străbăteau pînă la capăt un drum
de zece zile într-o smgură zi".
•
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pildă că servitorii nu trebuie să ridice armele împotriva stăpînilor. 10 Intorsă

tura lucrurilor din statul persan se cade să fie călăuzită de voi, căci prin aceasta romanii vor dobîndi o faimă st·rălucitoare, datorită vouă. 11 Acestea le scriu si le spun eu, Chosroes, ca şi cum aş fi de faţă, eu, Chosroes,
fiul si rugător~l tău, căci nu vei respinge demnitatea şi rugămintea mea
num~i pentru că am căzut în asemenea nenorocire. Ingerii lui Dumnezeu,
dătătorii bunătăţilor, să-ţi păzească domnia de ruşine şi tiranie".

12
Baram este linguşit de fruntaşii perşilor. El cere să fie căutat şi adus legat Chosroes.
Bindoes este pus în lanţuri. Şiretenia lui Baram la luarea domniei. El se proclamă
singur rege. Porunca lui către fruntaşii din Martyropolis. Chosroes este onorat de
Mauricius prin mijlocirea comandantului Comentiolus. Înşelătoria lui Chosroes.

1 ln timp ce împăratul cerceta treburile soliei, Baram primea şi atrăgea
de partea sa pe conducătorii şi fruntaşii din Babilonia. El a pus mîna pe toate
lucrurile luate cu sine de Chosroes, regele perşilor, şi a venit in palatul regal 24 ;
apoi a ales din oastea sa bărbaţi pricepuţi în luptă şi le-a poruncit să-l caute
pe Chosroes şi să-l aducă legat la dînsul. 2 Ei n-au avut noroc să îndeplinească
porunca lui Baram, dar au dat peste Bindoes, care sprijinea din toată inima
pe Chosroes, regele perşilor: l-au chinuit în lanţuri şi l-au dus a şaptea zi la
Baram. 3 Acesta a pus mina pe domnie; dar, însufleţit de dragostea pentru ea,
n-a dat în vileag pornirile inimii, de teamă să nu năruie toată temelia înfăptu
irilor sale. 4 El dorea să primească domnia printr-o hotărîre a senatului
şi să fie proclamat rege printr-o decizie legală, socotind că în felul acesta ya
avea o domnie fără cusur, iar încercarea sa nu va fi contestată. 5 A pus la
-cale şi a urzit tot felul de uneltiri, insă înşelătorul n-a putut îndupleca pe
nimeni şi s-a miniat pe magii care spuneau contrariul. Deoarece dorinţa lui
nu se apropia cîtuşi de puţin de ţelul urmărit, a hotărît să lucreze pe faţă.
'6 In marea şi luminata sărbătoare, în care după o veche şi venerabilă lege a
perşilor era sărbătorit cerul 25 , a luat diadema regală, s-a proclamat singur
rege şi stătea plin de strălucire pe un pat de aur, iar barbarilor aflaţi în fruntea cetăţii Martyropolis le-a poruncit să păzească bine cetăţuia şi să nu se
mai gîndească la Chosroes. 7 Romanii care asediau oraşul au aflat de proclamarea lui Baram, căci cel care aducea porunca tiranului a fost luat prizonier.
8 Chosroes a ajuns în cetatea numită Hierapolis, iar comandantul Comentiolus
l-a primit cu mare cinste pe cel alungat de curînd din domnie, căci aşa hotă
rîse împăratul Mauricius, iar hotărîrea lui a fost pusă în practică. Deci Comentiolus a ieşit in întimpinarea lui Chosroes în satul numit Bedamas, i-a alcătuit
o gardă vrednică de un rege şi l-a însoţit cu mare pompă. 9 A noua zi Chosroes
a trimis ca sol la perşii care păzeau cetatea Martyropolis pe satrapul nu mit
24
Palatul regal se afla în Ctesiphon, pe malul stîng al fluviului Tigris. Forma greacă
a acestui nume pare a fi deformarea unui vechi nume oriental.
20
Sărbătoarea de primăvară în cinstea zeului Hormuzd dura unsprezece zile. Regii
perşi foloseau această sărbătoare pentru inaugurarea domniei lor. Încoronarea lui Baram
:a avut loc la 9 martie 590. P. Goubert, Byzance, I, p. 139-140; M. Higgins, The Persian

War of the Emperor Maurice (582-602). I. The Chronology,
the Persian Calendar, Washington, 1939, p. 73.
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Migardun şi le-a .anunţat. schimbările intîmplate in _t~~p~l ~in ~rmă. ~~-a
spus că nu trebuie să ma:1_ a~~re o_raşul, ?eoa~ece mar1:r;i1mIB; .1~p~ratulUI •:a
pus pe perşi în afara l1:1pt'e1 ş1.~-a facut ~r1~~em. 10 A~o1 ~ t~1m1s_m Armem.a
pe Bestam 26 unul dintre per~n de seama ŞI .~-a po~unc1t sa aJunga la Adrab1ganon şi să aducă sub stăpîmrea sa pe perşn aflaţi acolo.

13
Chosroes este acuzat de viclenie şi rea-credinţă. Mauricius nu vrea să-l lase să vină
la dinsul. Solii lui Chosroes la împărat. Cuvîntarea coducătorului soliei în care
acesta dovedeşte în chip strălucit că este în interesul. ~omai:iilor ca regatul persan s~
rămînă în picioare. El vorbeşte multe despre amb1ţ1a lm Alexandru cel Mare ş1
îl îndeamnă stăruitor pe împărat să vină în ajutorul regelui.

1 Toate acestea le-a făcut la lumina zilei, dar în sufletul său era înşelă
tor şi plin de şiretenie, dispreţuia legea sfîntă a ospeţiei şi călca în picioare tot
ce era mai de preţ în bunăvoinţa cuiva. A cincea zi a trimis un sol la haldeii
care păzeau cet~tea Martyropolis şi le-a poruncit să apere cu tărie c~tatea şi
să nu ţină seama de ceea ce le ordonase pe faţă, căci neamul perşilor este
răutăcios, iar viaţa lor respiră numai şiretenie, înfumurare şi îngîmfare.
2 Deoarece întoarcerea sa în domnie era amînată, el a încercat să ajungă
pînă la împăratul romanilor. Mauricius a aflat gîndul lui Chosroes, i-a trimis
scrisoare împărătească şi a refuzat să-l primească: el nu ţinea seama de faimă,
ci lucra de fapt în folosul lui Chosroes, deoarece se gîndea că nu-i bine ca
Chosroes să se îndepărteze prea mult de hotarele statului persan, spre a nu
întări prin aceasta încercarea de tiranie a lui Baram. 3 La începutul primă
verii 27 Chosr.bes a trimis soli la împărat. Suveranul a organizat a treia zi o
adunare vrednică de un împărat şi a primit pe soli care i s-au închinat în
văzul tuturor. După ce s-a făcut linişte în adunare şi după ce împăratul a
dat învoire pentru începerea cuvîntării, cel mai de vază dintre soli a luat
cuvîntul cu lacrimi în ochi. spre a trezi mila împăratului, şi a început a vorbi
în felul acesta.
4 „Mărite, de trei ori mărite împărat, dacă cererea ar veni din partea
unor prieteni apropiaţi, clipa de faţă ar avea un folos, chemarea ar fi binevenită, cuvîntul ar îndupleca, durerea 1:1.r trezi milă, probele ar avea un temei,
nevoia ar grăbi ajutbrul, iar solia s-ar bucura de stimă şi, ca să scurtez vorba,
suferinţele noastre ar întîlni tot atîta compătimire cită nefericire este în ele.
5 Deoarece după atitea alte nenorociri de tot felul Persia a căzut în această
năpastă, nu rămîne altceva <lecit sau Chosroes să fie ocrotit de omenia si
v~tejia t~ sau ~arele regat al mezilor să cadă pradă tiraniei. 6 Ştiu bine c'ă
c~n.eva dmtre cei care nu cunosc tainele minţii ar zice că este în folosul împără
ţ~e1 rom8:ne ca Babil~nul şi neamul nostru să sufere îngrozitor, ca un 1tat
v1gu:os _ş1 o mare putere. s~ se rostogolească în prăpastie şi ca împărăţia ro~ana sa se bucu.~e de o hmşte netulburat'Îi; 7 dar acest om ar înţelege prost
m~~_resele put~rn romane, căci o singură monarhie nu poate lua asupra ei
gr1Jile nesfîrşite ale rînduielii din lume 28 şi nu sintem în stare să conducem cu
26

Bt estam era unchiul lui Chosroes după mamă şi frate cu

Bindoes.
n anul 590.
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• Sta.tul ~ersan era o piedică serioasă in faţa expansiunii arabe care ameninţa şi
Î mpărăţ1a b1zantmă.
'
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() singură cîrmă spirituală tot ce se află sub soare. 8 Nu-i cu putinţă ca,
asemenea primei şi unicei împărăţii a lui Dumnezeu, să fie condus şi pămîntul,
deoarece el are o rînduială deosebită de cea de sus, după firea schimbătoare
a oamenilor, şi o minte mai de dispreţuit, din cauza tendinţei spre răutate,
fiind condus cînd într-un fel cînd in altul prin vălmăşagul valurilor. 9 Deci
dacă perşii ar fi îndepărtaţi de la putere, aceasta ar trece îndată la alţii, căci
lucrurile nu pot sta fără conducător şi nici atîta putere fără unul care s-o
încerce. După cum grijile nu pot fi despărţite niciodată de gîndurile şi preocupările noastre, tot aşa şi cele mai mari împărăţii din lume nu se lipsesc de cel
care le îndrumează. 10 După babilonieni au urmat mezii, după mezi perşii,
iar după aceştia parţii, într-o înlănţuire neîncetată de stăpîniri asupra haldeilor, deoarece unul şi acelaşi cîntec de fluier nu poate călăuzi toată turma,
după cum prea bine şt1iu păstorii de oi şi cei de capre, iar ceva asemănă
tor se întimplă şi în lucrurile omeneştJi. 11 O pildă potrivită rămîne expediţia năvalnică şi neaşteptată a tînărului din Macedonia, căci Alexandru şi-a
încercat norocul de timpuriu şi, învăluit în mrejele lui, s-a aprins de dorinţa
de a cuceri Europa şi de a st'ăpîni mările, apoi a pus mîna pe sceptrul babilonienilor, a rîvnit puterea peste India, s-a grăbit să ocupe Libia şi s-a străduit
să-şi întindă domnia pînă unde străbate aerul şi luminează razele mişcătpare
.a.le soarelui. 12 El a căutat să subjuge şi apoi să întemeieze o singură şi unică
stăpinire în toat'ă lumea -cîtă se af,lă sub lună; dar dorinţa lui s-a stins repede
'() dată cu puţerea, iar imperiul său a fost împărţit şi a ajuns iar in stăpînirea
mai multor tirani 29 , să zic aşa, deoarece inţ~legerea nu poate lua naştere
acolo unde lipseşte armonia. 13 Ce folos ar avea statul roman, dacă perşii
ar fi despuiaţi de o stăpînire şi aceasta ar ţrece la alt neam? Ce fel de glorie
ar dobîndi romanii, dacă ar respinge pe cel mai vestit şi mai put\ernic rege
de pe faţa pămîntului? 14 In care cetate a evlaviei veţj ajunge, dacă îndepărtaţi pe cei aflaţi în nenorocire? Împărate, cînd vei lua armele şi vei începe
lupta in sprijinul dreptăţii, dacă nici nu te gîndeşti la acest lucru? Cind vei
adăuga o nouă podoabă vitejiei tale, dacă nu în clipa de faţă? Acuma, sau
veţi întări faima voastră prin fapte sau veţi arăta prin nedreptăţi că n-o
meritaţi. 15 Ce moment mai potrivit decit acesta şi mai vrednic de un împărat
ne poţi arăta în tot timpul domniei tale? Ce alt prilej de mărire şi mîndrie
pentru romani? Ce clipă mai solemnă decît aceasta, împărate, spre a arăta
popoarelor dorinţa ta de dreptate? 16 Acum, cu un mic ajutor în luptă,
vei avea o pace vpşnică şi ceea ce n-a fost înfăptuit vreodată de romani prin
mii de lupte, cu griji nesfirşite şi cu mare risipă de mijloace băneşti, vei dobîndi
fără trudă prin tărie sufletească, împrejurări prielnice şi chibzuinţă împără
tească şi vei culege fără greutate roadele păcii alinătoare 30 • Şi ce poate fi
mai de folos pentru romani decit aceasta? 17 Nici un pic din răutatea lui
Hormisdas să nu afle sălaş în inima ta, căci el a învăţat din suferinţele sale
-să nu duşmănească pacea. Chosroes nu duce mai departe nodreptăţ,ih~ tată
lui său, deoarece copiii nu moştenesc totdeauna, o dată cu numele, şi înclinările părinţilor. 18 Acela era plin de răutate, iar acesta de bunăvoinţă, avînd
29

nu i-a

Imperiul lui Alexandru cel Mare (356-323) a fost

supravieţuit.

30

împărţit

Intre

urmaşii săi şi

În acest discurs se oglindeşte mentalitatea lui Teofilact şi a unei părţi dintre
state şi despre echilibrul poli-

~ontemporanii săi despre raporturile de forţă dintre cele două
tic dorit de unii reprezentanţi ai diplomaţiei bizantine.
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drept singură avere binefacerii~ tale, d~ care se ::-a. ~uş~na să nu-Ji aduc~
aminte, deoarece are prea mulţi ~artori despre marmimia ta. 19 Sa nu xpa~
domnească tiranii, spre a nu mai avea parte de asemen~a e~e~pl_u .. Nu-1
rivnită răutatea de cei multi si n-are oare natura oamemlor mclmar1 spre
rele, cu prea puţină dorinţă de 'bine? 20 Am auzit că şi_ t1ran~l. a trimis soli
la voi socotind să aibă părtaş la greşeală pe ~el c_a~e n-a f!1cut mc_1_ o nedr~ptate
si căutînd să arate că stăpînul rivneşte sch1mbar1 o data cu sluJitorul sau. Ce
poate fi mai lipsit de glorie şi mai urî~ ?e ;omani <lecit acest l~cr~? 21 Ce
temei de încredere poate avea în prom1s1Umle sale cel care se b1zu1e pe cea
mai adîncă lipsă de judecată şi care ridică armele împotriva b_inefăcătorilor
săi, care îmbracă toate formele de răutate spre a îndepărta dm domnie un
stăpîn ce nu i-a făcut nici o nedreptate? Răutatea nu poate învinge cu făgă
duiala că va fi prietenoasă. 22 Cn început lipsit de înţelepciune va aduce cu
sine şi un sfîrşit cu totul neprielnic, căci cum e si':r:iînţa aşa va fi şi plant~
iesită dintr-însa. Baram va încerca poate să cumpere nedreptatea cu daruri,
în.să „darurile celor răi nu sînt nici daruri şi nici folositoare 31 ", cum am aflat
de la unul dintre înţelepţii voştri de seamă. 23 Cine bea vin prea mult nu se
bucură de răsplata unei plăceri şi cîştigul ieşit din brazdele nedreptăţii nu
poate avea o glie lipsită de grijă, căci aduce tristeţe în loc de bucurie şi supă
rare în loc de mîngiiere, deoarece cei îndrăgiţi de el sînt lipsiţi şi de ceea ce
dobîndesc pe o cale cinstită. 24 l'loi vom înapoia cetatea Martyropolis, vom
da în dar oraşul Daras, vom înmormînta războiul, vom face o pace fără despă
gubiri şi vom părăsi Armenia, care a adus oamenilor un război nefericit.
25 Darurile acestea nu sînt pe măsura cerinţelor, totuşi arată tragere de inimă
din partea noast'ră: ne cintărim mai curînd făgăduielile cu măsură decît
să vă gîdilim urechile cu vorbe mari şi să primejduim pentru totdeauna o încercare de împăciuire prin lucruri greu de îndeplinit, îngrămădind cu nepricepere mari pricini de nemulţumire în calea unei păci durabile de mai tîrziu.
26 Am vorbit destul despre foloasele pe care le pot avea romanii şi perşii.
Dacă am lăsat la o parte lucruri de seamă, vei înţeh'ge singur, împărate, ce
trebuie să mai adaug, căci multe scapă minţii în strădania ei de a spune, deoarece nevoia nu ţine seamă de grija pentru cuvînt şi nu ascultă îndemnurile
raţiunii, iar mintea este totdeauna tulburată de emoţia întilnirii".

14
Cuvintele spuse fac plăcere şi se decide un ajutor. l\Iărinimia lui JHauricius. El restit.uie r.irizo~ierii ll;li Chosroes şi îl copleşeşte cu daruri şi mîngîieri prin mijlocirea
episcopilor dm ~Iehtena şi Antiohia. Solii lui Chosroes la cetăţenii din Nisibis desp~e d_atoria lor. S?lii lui Baram la împărat, cu promisiuni, sînt respinşi. S~trapi
mtaţ1 de mo~avur1le supărătoare ale lui Baram pun la cale uciderea lui, pătrund
în palat, nu izbutesc în încercarea lor şi sînt ucişi fără milă.

_ 1 _Dup~ ace~te cuvinte ale solilor, cererea a fost socotită dreaptă şi plă
cuta prm stilul ei curgător; senatul 32 şi împăratul au hotărît ca romanii să
.
~uvint~ _luate din. tragedia Aias (665 şi 685) de Sofocle. Ele reapar într-o formă
puţm schimbata m tragedia Medeea (618) a lui Euripide: Darurile unui bărbat netrebnic
31

n-au valoare".
"
32
.
Senat~! ~ fost de fapt împolriYa alianţei cu Chosroes, v. Ioannes de Niciu Chronicon. ex Aethiopico sennone in .Fr_anc?gallicum_ persum ab H. Zotenberg, în: Notices et
etxtraites des manuscrits de la Bibliotheque lfationale ct autres bibliotheques Paris 1883
. 24, p. 528.
'
'
,
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dea ajutor lui Chosroes şi să pregătească un război fără cruţare împotriva
luj.. Baram, 2 judecind că nu~i focru vrednic de împărăţia latină şi de împărat
să dea ajutor de arme celor care nedreptpţesc şi să înfruntţ:i primejdii pen~\l
lucruri necinstite numai de dragul unor făgăduieli umflate, iar romanii să ia
asupra lor o faptă ruşinoasă şi să se păteze pentru totdeauna cu o ocară de
neînlăturat. 3 Conţinutul hot:ăririi a ajuns cunoscut in ziua aceea în tot
oraşul şi era în gurile tuturor. A cin<.;ea zi solii au fost introduşi la suveran,
au primit daruri împărăteşti şi au luat de la împărat o hotărire scrisă. 4 Pe
lingă acestea suveranul a trimis la ~hosroes împreună cu solii pe Samen,
Chosroperozes şi alţi prizonieri capturaţi mai înainte de armata romană în
tim:pul războiului. 5 Chosroes, a luat cunoştinţă de scrisoarea împăratului,
a lăudat virtutea romanilor, a părăsit cetatea Hierapolis împreună cu Comentiolus si a sosit în orasul Constantina. Putin mai tîrziu a venit la Chosroes cu
îndem~ împărătesc Şi episcopul Melite1;ei, numit Domitianus, înrudit cu
împăratul Mauricius, sfînt prin treapta deţinută în ierarhie, dar încă şi mai
sfint prin felul de viaţă pe care o ducea: plăcut la cuvînt, iuto la treabă şi
cît se poate de priceput la sfaturi. 6 El era urmat de Grigorie, conducătorul
scaunului episcopal din Antiohia, căci lucrul acesta era dorit de împărat,
iar cuvîntul lui a devenit realitate 33 • Ierarhii au sosit în Constantina si l-au
mîngîiat pe Chosroes cu cuvinte ~i daruri, semănînd în sufletul celui descumpănit îndemnuri şi nădejdi de mai bine. 7 Chosroes a trimis soli la Nisibis,
amintind perşilor bunăvoinţa arătată faţă de familia regală şi i-a îndemnat
cu cuvint1e blînde să nu îngăduie să fie apăsaţi de puterea tiranilor şi să nu
calce legea veche părintească, bine înscăunată în împărăţia perşilor şi niciodată înlăturată de josnicia unor schimbări mai recente. 8 Aflînd că Chosroes
a scăpat cu viaţă şi a fost primit cu bunăvoinţă de romani, şi auzind lucru1
acesta şi de la împărat prin mijlocirea solilor, Baram a trimis soli şi a cerut
suveranului să nu sprijine în nici un chip soarta lui Chosroes. 9 El il încredinţa pe împărat că va da romanilor cetatea Nisibis şi ţinuturile pînă la fluviul
Tigris. Dar Baram se înşela grozav, căci nu putea zdruncina hotărîrea sfîntă
a împăratului. După cîteva zile s-a umflat peste măsură şi a început a-şi
asupri tovarăşii de luptă în văzul tuturor: era greu de supnrtat pentru perşi,
cu neputinţă de oprit în pornirile sale şi supărător prin apucăturile de tiran.
10 Satrapii mai de vază din armată s-au înţeles între ei şi se pregăteau să-l
ucidă pe Baram şi să aducă linişte în rîndurile mezilor. 11 Conducătorii pregă
tirilor împotriva lui Baram erau perşii Zamerdes şi Zoanambes. Aceştia au
atras alţi fruntaşi ai mulţirrţii <lin Babilonia şi căutau să îngroaşe cit mai
mult rîndurile conjuraţiei. 12 Socotind că le poate fi de marc folos în acţiunea
lor comună şi Bindoes, care fusese aruncat în închisoare de Baram, ei şi-aµ
dus la îndeplinire voinţa prin faptă, au năvălit cu toţii în închisoare, l-au
dezlegat pe Bindoes din lanţuri, l-au numit comandant dP unita~3 si l-au
împresurat pe Baram în palat, în timpul nopţii. 13 Baram a aflat de pregătirile
lor în schimbul al doilea de noapte, a înarmat gărzile şi le-a poruncit să se
apere, apoi a instruit pe cei trimişi de curînd la el din partea altor neamuri
şi s-a luptat cu înverşunare împotriva celor care îl înfruntau. 14 S-a iscat un
măcel năpraznic în mijlocul întunericului şi Baram a ieşit biruitor. El i-a
Patriarhul Ioan se îndoia că Chosroes va rămînea credincios imperiului. Cei doi
1era~h1 al! încerc3:t să-l atragă pe Chosroes la creştinism. Biserica juca un rol activ în dipl.omaţ1a Bizanţului. J. A. KulakovskiJ·, Istori1·a vizanti1'sko1· imperii mev 1912 vol. II
•

.

33
•

p. 4'38.
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prins pe autorii încercării şi în z~r~i zilei i-a tăia~ în b~~ăţi ~e cei ~ai aprigi,
iar pe ceilalţi i-a aruncat sub pic10arele elefanţilor ŞI 1-a lasat sa îndure o
moarte îngrozitoare.

15
Bindoes scapă cu fuga, ia trupe din Adrabiganon ~i-l înştiinţează p~ Mystacon despre starea lui Chosroes. Împăratul ii porm;i.ceşte lm Mystacon să.-1 aJ1;1te pe Chosroes.
întimplările ~!li Bar3:m ~int P.oveslit~. ş! ~cultate cu bucur!e. Bmdoes ÎIDP!ll'U:
soldaţilor bann regelm. E1 asediază N1s1b1s ş1 trec de partea lm Chosroes. Arabia ş1
oraşele pină la fluviul T.igris s~nt. date sub. asc~ltarea 11;1i Cho~r.oes. Cetatea Martyropolis este dată romanilor .prm mtervenţ1~ ep1scopulm Dom1banus ... Chosro~s ~st~
pedepsit ca nerecunoscător, iar trădătorul S1ttas ars pe rug. Romanu necredmc1oş1
sint pedepsiţi. Domitianus rinduieşte o zi de sărbătoare şi ţine o cuvîntare de mulţumire.

1 Bindoes împreună cu cei din jurul său a scăpat de primejdie ca prin
minune şi a ajuns în mare grabă la Adrabiganon. A tăbărit acolo şi a atras
de partea lui mulţi din oastea perşilor, apoi a îndemnat pe dezertori să îmbră
ţişeze cauza lui Chosroes. 2 După zece zile a trimis un sol la Ioan, poreclit de
romani Mystacon 34 , şi i-a adus la cunoştinţă ultimele întîmplări, dorind să
afle ce rezultat a avut încercarea lui Chosroes de a cere ajutor de la romani.
3 Ioan a vestit printr-o scrisoare împăratului cele auzite şi a reţinut solii
lui Bindoes spre a le anunţa răspunsul suveranului. 4 lmpăratul Mauricius
i-a poruncit lui Ioan să se alieze temeinic cu cei care sprijină pe Chosroes şi
să le arate toată încrederea şi destoinicia, spre a slăbi cit mai mult tirania lui
Baram. 5 In ajun a sosit la Ioan persanul Bestam, trimis de Chosroes în
Armenia. Ioan i-a împărtăşit cu bucurie lucruri vrednice de povestit, şi anume
sosirea lui Bindoes şi cele întimplate lui Baram, 6 iar Bestam s-a bucurat de
cele auzite şi a trimis un sol la Chosroes, inşbiinţîndu-1 de toate acestea.
Văzînd Bindoes că lui Chosroes îi merg iar lucrurile bine, a început să aibă
mai multă încredere şi a împărţit celor din jurul său bani primiţi de la rege,
după cum îl trăgea inima pentru fiecare. 7 Cei din preajma cetăţii Nisibis 36
au aflat că împăratul îl sprijină pe Chosroes si îi trimite un mare număr de
oşti; deci şi-au schimbat gîndurile şi au mers În Constantina. Momit de făgă
duielile. lui Chosroes şi purtat de nădejdi, comandantul oraşului a dat pe
~îna l.m _Chosroes, să zic aşa, întreaga Arabie şi toate ţinuturile pînă la fluviul T1gr1s. 8 Apărătorii cetăţ_ii Martyropolis împresuraţi de romani au ascultat de_porunc~le lui Chosroes trimise pe ascuns şi n-au dat cetatea pe mina
6
ro'!1arnl?r ~ , cI ~-au. împotrivit cu şi mai multă înverşunare. 9 Cînd a ieşit
la Iveala Şiretema Im Chosroes, Domitianus a înfruntat cu vioiciune de minte
sfatul ~reu de clintit al vicleşugului persan şi a spulberat taina, ca pe o băşică
~mflata. 10 ~l a chemat la <linsul pe paznicii cei mai de seamă din cetate,
I-a dus pe unu cu vorba, pe alţii i-a cumpărat cu daruri, amintindu-le ajutorul
dat de romani la cucerirea oraşului, sprijinul cerut de Chosroes de la împărat
Ioan Mystacon (Mustăciosul) comanda armatele bizantine din Armenia.
Intre Nisibis, Circensium şi rîul Eufrat se întindea o vastă zonă puţin populată
care servea
d~ tampon între cele două state şi trecea uşor dintr-o mină în alta.
38
Evenimentele au avut loc spre sflrşitul toamnei anului 590.
34

35
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şi soarta şovăitoare a lui Baram. 11 Cuvintul său a avut attta greut'ate incit
a împărţit în două tabere de idei pe cei care apărau cetatea Martyropolis,
„fiecare vrind şi nevrind în inima lui" 37 - fie-mi îngăduit să fo]osesc aici
poezia homerică în zugrăvirea acestor ginduri. 12 Şi iată Chosroes a trimis
in cetatea Martyropolis un scopit afJat în fruntea gărzii rega1e, căruia romanii
ii spun de obicei praep.ositus, şi a poruncit perşilor să părăsească oraşul şi
să se mute în Nisibis. 13 Perşii au ţinut seama de faptul că rege1e Chosroes
şi-a schimbat gindul, au încheiat o înţelegere cu asediatorii şi au ieşit din
cetate. După ce au ajuns comandanţii în Constantina, s-a văzut că în rîndurile
lor era şi Sittas, care dăduse cu vicJenie cetatea Martyropo1is pe mîna lui
Hormisdas, regele perşilor. 14 Domitianus 38 l-a înştiinţat pe Chosroes că
nu pune la cale lucruri cinstite faţă de binefăcătorii săi romani, dacă se lasă
prins in mrejele unui mare trădător şi răufăcător al romanilor, 15 amintindu-i că Sittas este prietenul lui Baram şi nu-i va fi de folos să pună mult temei
pe un bărbat nelegiuit şi cu totul lipsit de credinţă; ca nu cumva să se adune
mulţimile romane şi să-l ucidă pe Chosroes împreună cu Sittas, iar lupta împotriva lui Baram să ia sfîrşit. 16 Cîntărind toate acestea şi socotind nimerit
să arunce in balanţa clipei de faţă o îngăduinţă, el l-a dat pe Sittas în miinile
lui Comentiolus. A doua zi comandantul 1-a chinuit în faţa oştirii, l-a aruncat
în foc, l-a dat pradă flăcărilor şi l-a pedepsit pe Sittas pentru crimele sale.
17 Domitianus s-a ostenit cît a putut mai mult, cum se şi cuvenea unui
episcop, ca oraşul să fie luat, iar pe romanii înţeleşi cu barbarii la luarea cetăţii i-a dat pe mîna comandantului Comentiolus. 18 Aceştia au suferit
pedepse pentru faptele puse la cale împot'riva patriei, iar episcopul a hotărît
o zi de sărbătoare pentru liberarea oraşului, a rinduit praznic în cinstea martirilor slăviţi ai victoriei, a păşit pe amvonul înalt al bisericii, a înălţat un
nou imn de slavă şi biruinţă lui Hristos şi a vorbit poporului adunat acolo
în fel ul acesta.

16
Cuvîntarea înălţătoare a lui Domitianus la luarea cetăţii Martyropolis: în ea îndeamnă
poporul să se bucure, arată marea blîndeţe a împăratului, dă ca pildă de omenie pe
Mîntuitorul nostru Isus Hristos şi ocărăşte pe duşmanii perşi. Aplauzele poporului
şi lacrimile de bucurie.

1 „David scoate sunete de trîmbiţă nu numai în războaie, lupte şi încăie
rări, ci sună din trompeta lui Dumnezeu, stăpinul tuturor, şi in zi luminatti
de sărbătoare, căci se cuvine să-l slăvim pe Dumnezeu şi cu uneltele de răz
boi, deoarece este comandantul cel mai înalt, mai tare şi mai puternic în
rînduirea războaielor; iar de unde porneşte încuviinţarea, de acolo trebuie
să vină şi lauda. 2 Haidem deci şi noi să sunăm in trîmbiţele inimilor şi
minţilor noastre, dar nu în buciume de corn, cum era obiceiul la iudei, căci
nu ne-a fost poruncit să-l slăvim pe Dumnezeu cu mădulare de animale, din
37
Citatul. homeric (IlitJda, ry, 43) nu este un procedeu rar la Teofilact, care caută
dea pe alocuri în felul acesta mai multă savoare prozei sale.
38
•
Legăturile episcopilor cu comandanţii locali şi intervenţia lor în tratativele diplomatice stnt aproape bătătoare la ochi în opera lui Teofilact.
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pricina nepriceperii. 3 Să rînduim deci ? sărbătoare. nu numai pînă la ,rpargi:
nile altarului, ci pînă la treapta cea mai înaltă a Im Du~1meze~, unde ~e afla
si este slăvit arhiereu pentru totdeauna, după rîndmala Im Melch1s.edec,
~el ce stă în dreapta măririi lui Dumnezeu. 4 Intr-adevă~ el !3: pus în braţu~
său puterea, a netezit semeţia mu.nţilor, _a. c?bo~ît stăpîm~or_u de pe ~ron~ri
şi a scris din nou pe fr'untea Bab1lon~lu1 mar.eţ18: d~hulm s'.lu: ~ El imblmzeste leii, despică balaurii, pune stăpîmre pe Bal ş1 M1thras ŞI hmşteşte fo,cul,
ca~e nu poate să se atingă nici de straiele martirilor, deşi însufleţit din belş11g
d'e smoală si pucioasă. 6 Din nou dreapta părintelui nostru a creat o putere
si a osîndit' înăltarea haldeilor 39 , scriindu-şi. prorocirea în ceruri şi nu pe un
perete. Sceptrel~ babiloniene se desfac, tronul cel obraznic se năruie, domnia în stare de beţie încetează, şi se află din nou în cinste umilinţa, şi stăpî
neşte cel învins. 7 Vedem din nou oraşul pustiit de război că se bucură ca o
mamă dăruită cu multi copii. Nimeni să nu îmbrace haina ticălosiei în această
sărbătoare împărătea~că, 8 ci să aducem cu toţii îmbrăcămintea ~lbă a curăţe
niei sufleteşti, venind în straie potrivite pentru însufleţirea ospăţului şi ară
tindu-ne vrednici de participare spre a nu fi învinuiţi pentru urmările înfhngerii. 9 Innoieşte-te, înnoieşte-te, cetate a bucuriei, căci a venit lumina ta
şi s-a arătat deasupra ta mărirea lui Dumnezeu. Acestea mi le spune Duhul
Sfînt şi îmbrăţişez vestirea lui, iar gloria de acum depăşeşte faima de mai
h;iainte; 10 căci mai înainte nu aveai în minte mulţimile de martiri care
sţrăbăteau toate căile şi răspîntiile tale. 11 Mai glorioasă va fi pentru tine
dăruirea de bunăvoie a cetăţii decît luarea ei cu armele. Cea răpită cu vicleşug
este înapoiată acum cu teamă şi cea furată prin fapta răutăcioasă a unui rege
barbar este acum eliberată cu bine dintr-o sclavie făţişă. 12 Pe aceasta v-a
a?us-o un sclav trimis de voi, martirifor, să caute şi să aleagă aliaţi pe care
q}ai înainte nu-i întreba din duşmănie faţă de Dumnezeu, fiind deprins cu
evlavie după înfrîngere, deoarece şi faraonul a fost biciuit înainte de a fi
silit să se cuminţească şi să cinstească pe Dumnezeu. 13 Martirilor, pe aceasta
v-o hărăzeşte tiranul şi străinul din Babilonia, fugit din regatul său şi supus
acum romanilor în loc să le fie duşman, căci aşa pedepsiţi voi pe cei care vă
stau împotrivă. ~4 Tiranul a înmărmurit în faţa acestor intîmplări, pămintul
s-a ~utr~muraţ ş1 s-a umplut de spaimă, căci cel fără început pedepseşte neamurile, _iar schimbarea aceasta este fapta miinii sale drepte. Inrîurirea ei porneşte dm creştetul cerului, iar deznodămîntul se întinde pînă la marginile
pămîntului; am văzut gloria ei plină de har şi putere. 15 Cele două fluvii
vecine să bată din palme, după cuvintele profetului: acum Eufratul să se
bucure, după cum arată numele 40 , de măreţia creatorului, iar fluviul Tigris
s~-şi schimbe sălbăticia în omenie, căci a încetat de a mai fi ameţit cu cadavrele
ar.uncate în el. 16 Să înălţăm un imn de mîntuire lui Dumnezeu, să-i cîntăm
imp~eun~ c~ martirii un im!1 de izbîndă. Să vestim peste fluviile Babilonului
gloria Im, saltind de bucurie în sufletele noastre, căci n-am fost osîndiţi să
plin~eI!\c~i;tecul d~e jale al iudeilor şi nici pîngăriţi de nişte tilhari cu ruşinea
capt1v1taţ11. 17 Sa-I punem conducător al bucuriei noastre pe Dumnezeu
ca s~ nu uităm ţerusalimul ceresc şi limba noastră să se lipească de gîtlej:
ca ş1 cum n-ar f1 în stare să slăvească minunile lui Dumnezeu. Acum fiica
0

~ Aluzie la celebrele cuvinte biblice Mane tekel -rares care preziceal,l· cădereaBab1·lopulm. ·
·
.
' •
' t.'
·
·
·
40
Autorul fa.ce o apropiere între numele Eufrat şi verbul eufrainein „a bucura" ..
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Babilonului, după cum e scris, se arată într-adevăr nefericită, cea care calcă
in picioare sceptrele înfumuraţilor; şi este slăvită evlavia împăratului, deoarece
el nu-i pregăteşte o pieire asemănătoare şi nu o răsplăteşte cum ne-a răsplătit
ea pe noi. 18 Se împlineşte cuvîntul aşezămîntului celui nou 41 care sfătuieşte
Izraelul cel înţelept să nu răsplătească răul cu rău. Azi împăratul se milostiveşte şi nu respinge duşmanul, iar Samoil nu se mai încaieră cu stăpînul cel
atotputernic rîvnind puterea lui. 19 Isus Hristos, începătorul şi părintele
zilelor noastre, socoteşte mila drept jertfa cea mai de preţ şi lasă moştenire
împărăţia tatălui său celor umiliţi; avînd dragoste pentru om, el ia înfăţi
şare de sclav, se întîlneşte cu oamenii, cunoaşte staulul, e înfăşurat in scutece,
fuge de sabia tiranului şi se duce în Egipt; 20 apoi se aşază în Nazaret, cu
numele Galileianul, dobîndeşte inţelepciune, îndură hula răutăcioşilor, e
. încercat de saduchei, înnoptează cu păcătoşii, suferă chinuri, prfrneşt,e crucea,
este osîndit imp~eună cu răufăc·ătorii, cunoaşte mormîntul, păşeşte spre
înviere, îngăduie toat.e chinurile· şi 'cere de la noi un singur lucru: să ne mîntuim. 21 Să cîntăm Domnului, dar nu un imn de încheiere, căci sărbătoarea
abia începe, iar cetatea şi lagărul sfînt se înnoiesc, se înnoieşte şi legea părin·
teas că, se întăreşte credinţa cea dreaptă, şi il văd pe Hristos .cel înnoit ln
mijlocul bisericii purtînd pe umeri semnele izbinzii. Triumful lui este crucea,
care alungă barbarii şi adăpost'eşte in casă romanii. 22 Să cîntăm Domnului
şi un imn de încheiere, căci neamul babilonian este alungat din cetate ca un
mistreţ din pădure, care încerca s~ calce în picioare cele sfinte şi se avinta cu
furie să sfărîme cu unghiile mărgăritarele credinţei. 23 Să fim ca cei care
au mărturisit credinţa în Babilon şi să păşim în corul lor sfînt, deoarece focul
haldeilor nu mai are acum putere asupra cetăţii martirilor! Să se bucure cerul,
să salte de fericire pămintul, să se înveselească cîmpiile, căci neamurile iubitoare de război au fost aruncate la pămînt. 24 Ele şi-au dat seama, potrivit
cuvîntului profetului, că sînt oameni şi au simţit acum firea rînduielii lor.
Ceea ce n-au putut deprinde in clipe de fericire invaţă să vadă în împrejurări
nefericite. 25 Insufleţit de bucurie în faţa acestor minuni am improvizat şi
adus înaintea voastră un imn nepregătit din ajun, o masă a îngerilor, un
ospăţ simplu şi lipsit de varietate; căci lui Dumnezeu ii plac şi darurile nemeşteşugite şi primeşte jertfele nemăreţe, căutînd începutul bunăvoinţei
în înnoirea inimii şi nu în fala darului. 26 Să nu încetăm acum de a slăvi
pe Tatăl, de a ne închina Fiului de o fiinţă cu Tatăl şi de a preamări Duhl:ll
Sfînt, unul din cele trei ipostaze ale dumnezeirii, căci toate trei sint dumnezeire şi li se cuvine slavă nesfîrşită acum, înainte de încheierea veacurilor, şi
in vecii vecilor".
27 După ce episcopul a vorbit în felul acesta, cu inţelepciune şi preamărire, adunarea a lăudat conţinutul înălţător al cuvintării şi a umplut
biserica de lacrimi de bucurie, înduiosată de cuvintele sale. Multimea era cu
ochii scăldaţi în lacrimi, deşi nu avea nimic de suferit; căci clipa aceea mărea~ă
izvodea lacrimi; lnsă nu din pricina durerilor şi suferinţelor. 28 Episcopul
a adus jertfă pîinea, a sfinţit vinul şi a binecuvintat amestecul lor făcindurl
părtaş la tainele Dumnezeului-om. Şi în felul acesta cetatea a prăznuit cu
bucurie sărbătoarea timp de ·~apt'e ·zile.
·:

.

1:

41

Aşezămîntul

cel nou,

adică

'

'

.

Noul Testament.
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1
Baram se sfătuieşte cu ai săi şi pregăte~te trupe tn diferi.te loc11:~i i_mpotriva lui
Chosroes. La Nisibis este întimpinat cu strigăte de nemulţumire. Solu Im Zadesprates
sînt primiţi acolo cu foarte multă asprime şi trimişi la Chosroes. Duşmănit de so~rtă,
acesta cere ajutorul martirului Sergius şi ii _făg~duieşte o cruce de a~r cu p10tre
nestemate. Zadesprates este ucis de Rosas prm vicleşug, la îndemnul lm Solchanes.

1 Neavînd noroc de bunăvoinţa romanilor, Baram a chemat pe ai săi
la adunare, a cerut pentru treburile grabnice sfatul căpitanilor celor mai de
vază şi a numit comandanţi pe cei ajunşi în culmea vitejiei, spre a întimpin~
cu grija trebuitoare nenorocirile pricinuite pe neaşteptate 1 de tabăra l~~
Chosroes. 2 L-a rînduit pe Miradurin cu o mulţime de oaste in fruntea cetăţun
Anathon, aşezată aproape de Circensium, lingă Eufrat, iar la Nisibis şi in
Arabia învecinată l-a trimis pe Zadesprates, care luase parte la lupte, ceva
mai înainte, împreună cu ferohanul. 3 Zadesprates a părăsit Babilonul şi a
trimis soli la Solchanes spre a-i vesti sosirea în Nisibis. 4 După ce a cunoscut
de la soli îngimfarea şi înfumurarea lui Zadesprates, Solchanes a chemat pe
ai săi la adunare şi a poruncit solilor să spună în faţa celor veniţi acolo tot ce
aveau de cerut, fără să se teamă de nimic. 5 Ei au ascultat de poruncă şi
au arătat tot ce le-a spus cel care i-a trimis. In adunare s-a iscat zarvă mare
şi toţi îl ocărau pe Baram, iar Solchanes a chinuit şi a necinstit solii, i-a aruncat
in lanţuri grele şi i-a trimis la Chosroes. 6 Acesta il ruga şi il indemna cu
făgăduieli pe Solchanes să se arate binevoitor cu cererile celor care veneau la
dinsul, iar el însuşi se afla în încurcătură şi cu inima frintă, deoarece se temea
de înfruntările cu război ale tiranului. 7 De aceea a fost pătruns de un simţă
mînt de evlavie sfintă şi şi-a îndreptat din nou gîndul către Dumnezeu, stă
pinul tuturor, şi l-a rugat pe preaslăvitul între martiri Sergius, cinstit de obicei
şi de popoarele nomade, să-l scape din greutăţi: 8 a făgăduit să-i aducă drept
prinos pentru izbîndă semnul prealuminat al patimilor Domnului (adică
o cruce, cum zicem noi) şi s-o îmbrace in aur, mărgăritare şi pietre nestemate
din India; căci împ_rejurările il făceau pe închinător foarte evlavios, din pricina
strimtorării în care se afla. 9 Iar Solchanes a pus la cale o faptă neasteptată
şi vrednică de povestit: cu tărie de voinţă l-a înlăturat pe coma~dantul
duşman. L-a numit pe Rosas, poreclit de perşi şi Hormisdas, în fruntea trupelor de călăreţi 2 , l~'l trimis împotriva mulţimii vrăjmaşe şi l-a îndemnat stă:
ruitor să încerce să iasă din incu rcătură cu un vicleşug. 10 Rosas a ascultat
•

1

_Înfruntar_ea dintre Chosroes şi Baram a avut loc pe Eufrat, cam la jumătatea dis-

tanţei dmtre Mediterana şi Ctesiphon, capitala regatului peri:;an.
8

La 7 ianuarie 591.
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cu grijă de sfaturile lui Solchanes şi a pornit împotriva duşmanului. A doua zi,
Zadesprates a ajuns la Charchas 3 , un sat infloritor şi cu populaţie num~.roasă
si la sosirea nopţii a tăbărit acolo in apropiere. 11 Temîndu-se de ochn duş
~anului, pentru a nu fi luat pe neaşteptate, a avut grijă să-şi pună in jurul
său oameni de pază: deci dormea de frică mai la o parte, într-un turn din sat,
zidit cu pietre culese la intimplare, după cum îl arată înfăţişarea. 12 Rosas
a venit pînă nu departe de comandant, a văzut locul unde dormea acesta
noaptea, a luat o călăuză şi a mers tnainte. Apropiindu-se de întăritură, a
poruncit cuiva din însoţitorii săi să înaint'eze şi să spună comandantului că
este solul lui Baram şi vine cu o oaste în ajutor. 13 Acesta a mers lingă cetă
ţuie la miezul nopţii, a vorbit cu paznicii in limba părint.ească 4 şi le-a cerut
cu viclenie să spună comandantului cele auzite de la dînsul. Nenorociţii au
primit vestea cu bucurie şi au împărtăşit-o lui Zadesprates, îndemnaţi parcă
de o faptă dreaptă şi vrednică de urmat. 14 Zadesprates era încă cu capul greu
de vin 5 , pe jumătate ameţit şi buimăcit de somn. El le-a zis perşilor să prindă
inimă, a ascultat cu plăcere cuvintele şi a poruncit să deschidă poarta cetăţuii.
Faptul acesta i-a adus moartea, pregătită şi aleasă de el însuşi, deoarece pricina
primejdiei era prostia lui. 15 Oştenii lui Rosas au năvălit în jurul cetăţuii
şi au scos săbiile. Văzindu-şi pe neaşt'eptate moartea cu ochii, comandantul
a sărit pe acoperişul unei case mărunte şi-i ruga pe învingători să-l scape cu
viaţă. Deoarece aceştia ameninţau să dea foc casei, el a coborît în mijlocul
lor. 16 Duşmanii i-au tăiat capul, au furat toate lucrurile din cetăţuie şi
s-au înapoiat la Solchanes, ducind cu ei capul lui Zadesprates şi tot ce le aruncase in sin norocul însoţit de viclenie.
2
Capul lui Zadesprates şi prăzile stnt duse la Chosroes. Cei trimişi la Anathon ucid
comandantul şi duc capul lui la Chosroes. Acesta mărturiseşte religia creştină, anunţa.
lui Mauricius îmbunătăţirea situaţiei sale şi cere de la el ajutoare şi bani cu împrumut. La rugămintea lui Chosroes, Comentiolus părăseşte conducerea militară şi
este înlocuit de tnsoţitorul său Narses.

1 Mindru cu începuturile planurilor sale, Solchanes a trimis lui Chosroes,
tn Constantina, capul duşmanului şi bogăţiile furate fără greutate 6 , după
o chibzuire bine cumpănită. 2 Chosroes şi-a schimbat gindurile întunecate,
a încetat să mai fie neliniştit şi a început să nădăjduiască în lucruri mai
prielnice pentru viitor. 3 In aceste zile s-au răsculat şi cei trimişi de Baram în
Anathon, au ucis comandantul şi i-au trimis capul la Chosroes. 4 Cind s-a
văzut dăruit cu atitea bunătăţi, Chosroes a învăţat să ia trecutul drept piatră
de incerca~e pentru cele viitoare şi a mărturisit că divinitatea cea mai mare
dintre toate este Hristos cel venerat şi cins1lit de romani şi critica în mod deschis
vechea lui credinţă. 5 După zece zile a trimis la împăratul Mauricius pe ciţiva
3
Charchas, loc întărit ltngă Nisibis: numele ti venea de la cuvtntul sirian karka
„cetate, loc întărit".
• Limba părintească era iraniana sau vechea persană.
' tn izvoarele antice tnttlnim multe alte cazuri asemănătoare în care pricina morţii
violentp era vinul
'
8
Chosroes le-a primit tn 7.ina de 9 februarie 59L
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dintre insotit:Jorii săi de frunte, i-a adus la cunoştinţă schimbările petrecute
între timp Şi_ I-a rugat să ~l1; ma! aştept~, _ci s~-i trim~tă î~ sprijin oş~i şi să:I
ajute cit mai repede; apoi_ impara.tul sa-1 ~ar dea yr un imprun.mt I~ h.a~1.r,
fucredintîndu-l că va plăti romamlor datoria, -dupa ce va lua m stap1mre
domnia la el acasă. 6 împăratul roman i-a dat 1n mare grabă ajut_or_de a~me
si bani, iar Chosroes a semnat contractul de împrumut cu mina Im ŞI l-a ma7
~oiat lui Mauricius. A luat o mare bogăţie de bani în talanţi , a prefăcut-o
în monedă măruntă şi a împărţit-o oştilor pers_ane .. Grigorie. conduc~to~ul
scaunului episcopal din orient, a părăsit Constantma ŞI s-a mutat în Antiohia.
7 Nu după mult timp Chosroes a porm:icit lui Sarames să meargă la împărat
cu rugămintea să-l înlăture pe Comentrolus de la conducere, deoarece fusese
ocărit de către acesta: el răsplătea astfel ajutoarele cu ponoase. 8 Sarames
a venit în Bizant, după cum i s-a poruncit, şi a adus solia la suveran. Împă
ratul roman l-a Îndepărtat pe Comentiolus de la conducerea expediţiei împotriva Persiei şi l-a pus în locul lui pe Narses, care era din intimplare scutierul.
comandantului.
·

3
Narses împreună cu oastea romană şi cu Chosroes năvălesc în Persia. C.hosro_es este
aclamat rege şi primit cu onoruri de către locuitorii oraşului Daras. Ameninţările
episcopului Domitianus din cauza intrării regelui în lăcaşul sfîlit. Regele c;:ere !_iertare. Este izgonit din lăcaşul sfînt şi răşplătit de Mauricius cu daruri împărăteşti.
Perşii îl părăsesc pe Baram şi trec de partea lui Chosroes. Acesta dăruieşte împăra
tului oraşul Daras. Împăratul dă daruri solului său şi îl cinsteşte pe rege zicîndu-i
„fiul nostru".

1 La începutul

primăverii

noul comandant l-a luat pe Chosroes (urmat

de episc.opul Melitenei din timpul acela, cunoscut sub numele de Domitianus)

Ş~, s-a îndrsptat spre Mardes, o cetăţ.uie aşezată la trei parasange 8 d,epărtare
q~ oraşul Daras. 2 Cei din jurul cetăţii Nisibis din Arabia şi toţi ·ceilalţi
fruntaşi mai put.ernici împreună cu comandanţii de. unităţi militare 1-au proclamat pe Chosroes rege, au dat ca ostatici rude apropiate în sprijinul jură
IJ1Întului lor de credinţă şi au netezit astfel drumul lui Chosroes spre domnie.

perşilor a ,poruncit ca aceşti ostatici să fie păziţi de romani. Apqi
GOmandantul a plecat de acolo şi şi-a aşezat ta,băra lţngă Daras. Văzînd Chosroes
trupei~ ro~ar_ie. alia.te yline ?e vi.goare şi inze.strate cu ar~e de temut,~ inc~puţ .
a nutri nadeJdI nor şr nu-şr mai aducea ammte de suferlJ1ţele- de mai inainte.:
4-. Deci regele barbar a intrat în oraş şi a pătruns intre zidurile unui lăcaş·
sfint şi vestit. din cete.t'e, unde romanii săvîrşeau tainele sfinte ale qedi.p.ţei
lor: el a dat ~u~na a?olo ca un centaur obraznic din cale-afară 9 , împins
poate de nevoi ş1 de rnreşul întîrri.plător al evenimentelor în care se afla~.
fi. Locuitorii cetăţii Daras ·el'au nemulţumiţi de _această înfruntare, mai ales
că Chosroes cel Bătrîn cucerise oraşul, dar nu încercase nicidecum să pingă
I'ească lăcaşul. 6 De aceea Domitianus ·n-a putut indura ocara barbarului,
ci şi-a luat oştile şi s-a grăbit să se intoarc~ ip. Co,nstantina. Văzindu-se ·Jip~it

3 Regele

7

8
9

Un talant de. aur cîntărea aproximativ 37 de kg.
O parasangă avea cam 6 km.
Chosroes a intrat cu calul fa biserică.
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de sprijin, Chosroes nu. s-a bucur& t de a.ceastă schimbare:: el a trimis la Domitianus. oamenii.oei mai de v.ază din jurul s~u şi a cerut să-l ierte peo.tru nepă-·
sare, 7. Episcopul l-a ocărit pe barbar, cum se .cuvenea, apoi s-a înapoiat
ÎI) Daras şi l-a izgonit. pe Chosroes ,din. lăcaşul sfînt. După opt zile ~uveranul
a trimis lui Chosroes, la Daras, ,un briu cu pietre scumpe, o tiară, împări\
tească, precum şi patur'i şi. mese auriţe j apoi i-a alcătuit o escortă rtgală şi
i-a pus la îndemînă .cu mărinimie scutieri din garda sa, spre a nu duce lipsă.
de o însoţire, regală ş~ a fi dispreţuit cu uşurinţă de romani şi perşi. 8 Deci
Chosroes era înconjurat din toate părţile de SC!1:tieri împărăteşti, cum era
obiceilll să cinsteasc.ă romanii sceptrul împăraţilor. Văzind mezii cu cită
putere era apărat Chosroes de către împărat, şi-au schimbat gîndurile şi· au
început să se îndepărteze de tiran şi să treacă de partea lui Chosroes. ~ Oastea
lui Baram se împuţina din zi. în zi, iar lui Chosroes îi mergeau lucrurile după,
inima lui şi-şi întărea armata. De aceea Chosroes s-a gindit să-i arate lui
Mauricius toată .bunăvoinţa: 10 prin. decret regal a dăruit rnveranului M:auricius oraşul Daras şi apoi a trimis Ia Bizanţ prin satrapul Dolabzas, un băr-:
bat de vază,, cheile oraşului şi decretul de dăruire. 11 Solul a venit în cetatea
îQlpărătească, a predat oraşul şi a stat de vorbă cu suveranul. _Impăratul,
Toman l-a răsplătit pe Dolabzas cu daruri impărăteşt~, a întărit din nou hotă
·
«'irile luate mai înainte şi l-a numit pe Chosroes fiul său 10•
,,

'I

O oaste .aleasă·a lui Cl;l.Osr~s înainte~ză prin. Sjngarum împotriva l~i Baram. Acesta
obssrvă şi jese la, luptă. Chosroes rilfi)rge mai departe îniprelină_ cu ajutoarele 'sale .
. Domitianus .. însufleţeşte oşteni~ cu o strălucită cuvîntare ·lndemnîndu~i să lupte
viteje$te şi sâ dispreţuiasc'i1 moârtea: . „:. ·
' · ·. .
· : ' . ;
Î.

•

•

1._I

'I'

•

•

•I,

;,

l Chosroes ·şi-a_ ţnis copiii şi '.f erneile la adăpost in Singatum, un oraş.
ş~ păzit: de primejdii, :cu„ neputinţă ·de' luat de duşmani
şi inaccesibil la"asediere din :·cauza mliştinilor respingăwar.e ·din jur. 2 După
aceea a poruncit lui Mebodes S:a 'ia: două mii .de. oaineni. :<lip armata sa, .s~
năvălească. prin .Singarum .în, pala tulJ t:f)gelui şi să .nimicească garda ,rîrn;luită
de Baram. 3 Aflînd că Chosroes inainteaz'ă cu trupe romane·, tiranul" Şi-a
adunat oştile şi s-a pregătiit de război. Mebodes a ascultat cu teamă de porunca
regelui şi a trecut la treabă. La începutul primăverii, cînd iarba era mare,
Chosroes a părăsit cetatea Daras împreună cu trupele venite în ajutor şi a
mer.; ·inaint,e,; 4. După· ce a ajuns la. Ammodios ,u, .la :paţr,q,spreze~.e paras_arige de Daras; qomitianus .împreună cu comandanţii a S<trîns eştile romane,
:ie-a dus lingă q' înă}ţime şi le-a vorhiţ in felul a,cesta. . . . '.. .
., ·, . 5. „Oşterii;"dipa .de faţă este un ,prilej măreţ,_ ,vrednicia. voast,r'ă ·are un
temei îndreptăţit, locul in care vă afl~ţi cere·. să ..indrăgjţ,i; pr-imejdiile, iar
cauza noastră· dovedeşte evlavie şi înfierează tirania întemeiată pe cruzime.
Arătaţi-vă vrednici hi luptă, căci vă· aflaţi pe pămintul .duşmanului; unde
ivictoria este o·faptă plină de străluqire, iar infringerea o nenorocire cu neputinţă de cuprins in cuvin.te. 6 Deci lupta aceasta est·e 'un pril,ej. de 'slavă,

persan foarte ;întărit

'·

'

Titlul de „fiul al împăratului" simboliza alianţa strînsă între cei doi suverani~
Ammodi~~ era aşezat la aproximativ 10-15 km sud de Daras şi nu cum afirmă
Teofilact la H· pa:rasange sau 84 km. : „ .·
: .>
.. ·
10

11

https://biblioteca-digitala.ro

TEOFILACT SIMOCATA

Hlli

t

iar voi porniţi la înfăptuiri deosebite, căci toate n~amurile pămi!ltului i~i
vor întipări în minte istoria_ voastr~. Incercarea a ~Juns cunoscu~a de ~ţ1,
războiul este vrednic de a f1 povestit, luptele vor ramînea ~em_uriu:>are, ia~
victoria va întrece uitarea şi mormintul. 7 De aceea induraţi orice ŞI luptaţi
cu priinţă <lecit să pierdeţi numele b_un o dată cu. viaţa. Purtaţi .~n război
vitejesc, căci el va fi sfîrşitul ostenehl~r voas~re ŞI inc~p~t_ul pa~n. lnfruntaţi loviturile, spre a scăpa cu bine ?m !nc_ă10r~re. Pr1~mţ1 .la~ smul. vo~tr_u
săgeţile şi suliţele spre a putea îmbrăţişa ŞI v1ctor1~. ~ ~imem sa nu.fie .r~I~
la spate, căci dosul nu poate cîşt·iga izbînda. Apropiaţi-va sufleteşte ŞI umţ1-va
trupurile în luptă; fiţi tovarăşi de osteneli, nu de fugă. Blestemat să fie cel
care nu ia asupra sa solia primejdiilor. Veţi izbindi numai pregătindu-vă să
muriţi. Victoriile se cumpără r.u răni şi lovituri. Uşurinţa nu aduce glorie.
9 Nimic nu-i mai dulce ca moartea pe cîmpul de luptă. Dacă e o nenorocire să
tmbătrîneşti şi să fii istovit de boli, în schimb e mult mai bine să mori vitejeş~ în luptă, în floarea vtrstei, şi să dobîndeşti un nume după moarte, căGi
firea nu vrea să dea nemurire fugarilor. 10 Sufletelor voastre să nu le fie
teamă să-şi dezvelească trupurile. Viaţa nu întîlneşte în calea ei un loc neatins
de moarte. Nimic nu-i străin de durere. Toate sint părtaşe la suferinţă. Viaţa
omenească este călăuzită de o necesitate crudă şi oarbă. 11 Nu căutaţi să prelungiţi hotarul vieţii cu un crîmpei şi să culegeţi după aceea un noian de amără
ciuni, prilej de uşurinţă şi căutare de plăceri. 12 Fiţi inimoşi şi prim.iţi cu
drag schimbarea lucrurilor. A venit la noi regele babilonian, ajuns sclav
lmpreună cu destinul regatului persan, şi a dat în mina noastră trupul şi
puterea sa, puntndu-şi toată nădejdea in credinţa noastră. 13 Perşilor nu le
place tirania. Baram s-a suit pe un tron şubred, căci el nu face parte din neamul regilor 11. Şi-a legat la picioare tncălţămintea puterii prin înfruntări,
tnsă va fi răsturnat repede, că,ci domnia luată cu sila nu poate duce o viaţă
linişijtă. 14 lntipăriţi-vă aceste lucruri în străfundurile inimilor voastre cu
litere de neşters şi nu lăsaţi să se piardă în văzduh nimic din conţinutul
potrivit al cuvintării mele, spre a nu avea parte de ruşinea cea mai amară,
dacă le respingeţi. 15 Fie-vă călăuză tn luptă căpetenia cea mai înaltă a puterii lui Dumnezeu, fiul lui unul născut ~i Dumnezeu înainte de toţi vecii:
el vă va hărăzi o izbindă mai prielnică decît in nădejdile voastre".
5
lnflăcărarea oştenilor la loptA. Lui Chosroes i se dA o gardă romanA. Sînt aşteptate
trupe din Armenia. Chosroes trimite oşteni să cerceteze armata duşmană. Comandantul pe.rsan Bryz~cius este prins de romani, care îi taie urechile şi nasul. Bucuros
că lucrurile m.~rg bme, Ch?sroes îmbărbătează comandantul roman şi pofteşte la
osp~ţ căpetenule romane ş1 persane. Adus tn mijlocul ospăţului Bryzacius este
batJocorit şi ucis. Veselia mesenilor.
'
'

1 După ce au ajuns aceste cuvinte la urechile oştenilor, armata romană
s-a ump~ut de o insufleţire dumnezeiască şi era impinsă la luptă de o putere
~? neinvms; ea se indemna după aceea cu bucurie să păşească la inf ăptuiri,
fund îmboldită la vitejie de o patimă cumpănită, căci şi avîntul unei cuvintări
ia

Autorul apără legitimitatea uzurpată la bizantini de către Focas.
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are puterea de a te face nepăsător în faţa morţii. 2 Deci au pornit de acolo
şi au mers înainte. Garda lui Chosroes era fomată din romani, deoarece el
n-avea încredere deplină în oamenii din ~ara sa. 3 Domitianus s-a întors
in statul roman, după ce l-a întărit la conducerea războiului pe Narses, iar
armata şi-a aşezat tabăra lingă rîul Mygdon. 4 Sarames mergea înaintea
.armatei, strîngea hrană şi pregătea masa trebuitoare pentru oaste. A tJreie.
zi romanii au ajuns la fluviul Tigris şi au încetat să meargă mai înainte, deoarece aşteptau să primească ajutoarele romane din Armenia. 5 Chosroes a
.rinduit o mie de oameni din garda sa şi le-a poruncit să treacă fluviul şi să
vadă cit este de puternică oastea duşmană. 6 Ei au trecut fluviul şi au ajuns
pînă la rîul Zaha, aflînd că nu departe de locul acela se află tabăra lui Bryza·cius, trimis de Baram cu oaste multă să cerceteze înaintarea armatei romane.
Ei au pornit împotriva lui, l-au lovit în schimbul întii de noapte, l-au înfrtnt
în luptă, l-au prins pe Bryzacius, i-au tăiat nasul şi urechile şi l-au trimis
la regele Chosroes. 7 Acesta s-a bucurat mult de izbînda cîştigată, şi-a dat
seama de buimăceala duşmanilor şi l-a sfătuit pe comandantul armatei romane
.să nu amine clipa răfuielii, pentru a nu zădărnici victoria. 8 De aceea oştile
.au trecut fluviul şi s-au înconjurat cu şanţur'i, în satul numit Dinabadon.
Acolo Chosroes i-a ospătat pe conducătorii romanilor şi mezilor. Cind ospăţul
era în toi, a fost adus legat în mijlocul mesenilor Bryzacius, cu nasul şi ure·chile tăiate, un prilej de desfătare pentru cei care stăteau la masă. 9 Regele
a dat în cinstea lor un spectacol vrednic de luat în seamă şi a poruncit scutierilor din jurul său să-l ucidă, făcîndu-le in taină un semn cu mina, căci
perşilor nu le este îngăduit să vorbească în timpul prînzului 13 • 10 Scutierii
.l-au străpuns şi l-au ucis pe Bryzacius, aşa cum le fusese poruncit 14 • Deci
Chosroes a pătat ospăţul cu singe şi l-a încheiat cu mare veselie pentru fruntaşii aflaţi de faţă, căci ii stropea cu mirodenii, îi încununa cu coroane de
flori şi le poruncea să bea in cinstea victoriei. 11 Ei au ris şi s-au veselit ca
la o masă mare, apoi s-au dus în corturile lor, povestind ce li s-a intimpla t
în timpul prînzului, iar Bryzacius ocupa locul de frunte în discuţiile lor.
6
Solul lui Mebodes la dregătorul serviciului de aprovizionare cere alimente şi bani.
Fuga paznicului de la comori. Întemeietorul Seleuciei. Descrierea Eufratului. Mebodes năvăleşte noaptea în Seleucia şi o umple peste tot de cadavre. Locuitorii
Ctesiphonului se înspăimîntă la auzul acestor lucruri şi hotărăsc să se predea. Chosroes pune temelia cetăţii Antiohia din Persia. hlstinian îi zideşte un palat regal.
Scrisoarea lui Mebodes către cetatea Antiohia.~

1 A doua zi regele Chosroes şi-a trecut oastea venită în ajutor peste
rîul Zaha 15 • Persul Mebodes a fost trimis la Singarum şi a năvălit în ţara
babilonienilor. El a ajuns pînă aproape de cetăţile regelui şi a trimis un sol
13
Nu ştim dacă erau interzise discuţiile aprinse şi controversate în prezenţa suveranului sau dacă ex:ista un obicei local, care interzicea mesenilor să ia cuvîntul în asemenea
momente solemne.
14
Uciderea lui Bryzacius era un mijloc potrivit de a demoraliza şi înspăimtnta pei
partizanii lui Baram.
15
Acţiunea pornită de Chosroes găseşte un regim încă insuficient consolidat. Rti bucură
-Oe prestigiul legitimităţii şi se desfăşoară cu rapidita tfll.
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la dregătorul rînduit fo fruntea servi?i?,lu~ d~ _apro~izio~are c~ poruncă să~~
pregătească o mare cantitate de provizn ŞI sa-I pu?a la I~de~m_? sume ma~1
de bani precum şi trupele ·numeroase adunat~ _de dmsul? ~ar daca nu ~~culta,
va fi pedepsit cu moartea. 2 Cel care avea grI~ă de se_rvicml de aprov1z1on:=tre
a arătat scrisoarea lui Mebodes dregătorului rîndu1t în fruntea comorilor
regale şi lăsat de Baram în p~lat. 3 Ac~sta s-a _înspăimînta_t, a ad~n~t. la
miezul nopţii oastea aflată in Jurul sal) ş1 a pormt spre Ctes1phon, parasmd
Seleucia. 4 Se zice că Seleucia a fost fondată de Seleucus, poreclit Nicator 16T
între cele două fluvii. Unul din ele, anume Tigris, se varsă cu toate apele
sale în Marea Persană, iar Eufratul ajunge tot în ţinutul acela, se desparte în
trei braţe şi capătă nume deosebite. 6 Unul din aceste braţe se împrăştie
în canale mari sau prin şanţuri şi se pierde: el face ca toată regiunea aceea
să fie foarte roditoare. Al doilea braţ curge prin ţara babilonienilor, umple
mlaştinile din Asiria şi se împrăştie. 6 Al treilea străbate ţinuturile Seleuciei,
se varsă în Tigris şi face din Seleucia o cetate de neînvins, căci o înconjoară
cu apele sale ca o cunună de întărituri. 7 A doua zi Mebodes a aflat că cetatea nu era păzită şi a năvălit noaptea în Seleucia, poruncind romanilor
să strige, să vorbească în limba părintească şi să taie cu sabia pe oricine ar
întîlni în cale, fără nici o deosebire. 8 Locuitorii Seleuciei s-au inspăimîntat
şi au dat oraşul pe mina lui Mebodes, prin bună înţelegere şi fără luptă. După
aceea s-a iscat un zgomot asurzitor care s-a răspîndit pînă in Ctesiphon şi a
ajuns vorba pină la barbarii din cet.atea vecină că Seleucia a fost cucerită
de armata romană. 9 Toţi s-au adunat de teamă într-un singur loc şi cereau
în gura mare să se predea romanilor. Mebodes a părăsit şi locul acela de adă
post şi a ajuns lingă Antiohia, cetate întemeiată de Chosroes, fiul lui Cabades,
care a cucerit Antiohia din Siria 17 şi a mutat locuitorii de acolo în ceta~a
aceasta. IO Mebodes a ocupat capitala Ctesiphon, a început să aibă grijă
de comorile regelui şi vestea tuturor, cu gura lui sau prin crainici, că rege era
Chosroes, cum se şi cuvenea. In Ctesiphon se afla cel mai mare palat regal
din Persia. Se zice că împăratul Iustinian 18 a dat lui Chosroes, fiul lui Cabades,
piatră .din ~r~c~a, a_r~itecţi :vrednici şi meşteri iscusiţi Ia zidire şi la punerea
acoperişulm ŞI 1-a ridicat Im Chosroes un palat în stil roman nu departe de
CwtesiJ?hon. 11 Barbarii din Babilonia s-au bucurat de schimbare şi au început
sa-I cinstească pe Chosroes, iar Mebodes a trimis o scrisoare cu litere romane
în Antiohia din
. . Persia. Ea avea cuvînt cu cuvînt următorul continut
,
' căci
socotesc potrivit să reproduc întocmai compoziţia şi structura ei lexicală.
w

7
Scri~oar~. în _numele romanilor către cetăţenii Antiohiei din Persia.

Cer fugarii şi

partiz~m1 ~m ~ara~:. _Ped.ep~esc. comandantul şi pe cei care s-au predat. Măcelă
r~sc ş1 pe rnde1, spr1J1mtor1 ai
ŞI mustrarea lor înţepătoare.

Im Baram .. Cu ce prilej au emigrat iudeii în Persia,
De unde vme numele localităţii Alexandriana?

. 1 _".Ro.manii credincioşi în domnul nostru Isus Hristos către locuitorii
Ant1oh1e1 dm Persia, sănătate. N-am ascultat de poruncile împăratului şi nici
~~ Sele!-lc~s I. Nic~ţor, fondatorul dinastiei Seleucizilor (353-281 t.e.n.).
Anti_o~ia dm Srna a fost cucerită tn anul 540.
18
P
. Ii:f.tmicn I (527-565). Cucerir~a _Antiohiei de către Chosroes este povestită de
di:i~ 0fi~~o, 1 ~ . aesarea în lucrarea sa mtitulată Războaiele, II, 8, 1-20, şi în Despre zi-

0
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n-am fost împinşi de făgăduielile lui Chosroes, cînd am luat asupra noastră
atit-.d-e. obositoare., ci am venit in ţara aceasta,_ la voi cei imhătriniţi
M' hinorociri, ca să vă scăpăm de lăcomia persană. 2 Deci pentru ca. scopul
~ostru' să se îndeplinească, fraţilor, şi ca dorinţa voastră să fie întîmpinată
cu bucurie, .~aţi-ne fugarii veniţi în cetatea Antiohia, precum şi pe partizanii lui Baram. Vrem să înţelegeţi că dacă veţi călca în picioare această
poruncă de căpetenie nu veţi_ avea o mulţumire pentru fapta voastră 19".
3 După ce scrisoarea aceasta a fost dată locuitorilor din: Antiohia şi a ajuns
cunoscută tuturor, mulţimea cetăţii s-a adunat la un loc, a luat bărbatul şi
l-au dat în mîinile celor trimişi de Mebodes; dar nu numai pe el, ci şi pe cei_
care au îmbrăţişat cu plăcere cauza lui Baram. 4 Mebodes a aflat in amă
nunţime planurile duşmanilor de la cei legaţi, a supus la chinuri pe conducătorul lor, i-a taiat nasul şi urechile şi l-a trimis la Chosroes, iar pe ceilalţi
i-a trecut prin ascuţişul sabiei. 5 După opt zile a ucis cu sabia şi mulţi iudei 28
care_ luaseră parte activă la răscoala lui Baram, după ce i-a condamnat Ia
moarte. 6 Trecerea iudeilor de partea lui Baram nu era un lucru lipsit de
insemnătate, deoarece pe timpul acela în Persia locuiau o mulţime de oameni
din neamul acesta. putred de bogat. 7 După luarea Ierusalimului de către
împăratul Vespasian 21 şi după arderea templului, mulţi· iudei s-au inspăi~
mintat de puterea romană şi au trecut din Palestina în ţara mezilor, mutîn~
du-se în ţara lor de baştină, de unde se trăgea întîmplător strămoşul lor
Avram. 8 Ei au luat cu sine toate lucrurile mai de preţ, au trecut peste Marea
Roşie, au făcut negoţ şi au dobtndit avuţii mari. De aceea erau· gata oricind
la răscoale şi se amestecau in răzvrătirile popoarelor din Babi.Ionia, 9 căci
·sînt un neam răutăcios şi lip_sit de credinţă, iubitor de zgomot şi 'tiranic,
uituc faţă de prieteni, incăpăţînat .şi peste măsură de invidios, ·năting şi de
neîmpăcat în duşmănia lui. 10 Mebodes i-a înfruntat cu armele ·şi i-a ucis
1n diferite chipuri; După ce a pus stăpinfre pe palatul regal, a ales din podoabele cele mai de preţ pe cele mai însemna.te şi' le-a trimis lui Chos~oes. Romanii
-şi perşii care j} însoţeau pe Chosroes au ajuns ·după. patruL. zile . în 'satul.. numi.t
Alexandriana. 11 :Locul acesta îşi trăgea numele de la .fapt_ele lui AleX!andru
·din Macedonia, căci feciorul lui Filip a ajuns acolo împreună cu oastea mace·doneană şi, cu ajutorul gr_ecilor, a dărîmat o ,cetăţuie foarte p_uternică şi a
nimicit barbarii' aflaţi într-însa.
od:irudă

.

'

Ordinul dat antiohenilor este concis şi hotărît, adică nesti)izat de. au_ tor\ şi pare
·
'
-autentic.
20
Iudeii erau probabil negustori bogaţi şi liu puteau rămînea neutri în asemenea
imprejurări tragice.
31
·
Ierusalimul a fost cucerit de romani în a~ui 70 diri era' noastră~ IU:cieii nu erau
simpatizaţi.de autor pentru faptul că se a~iaseră cu perşii 1n anul 6H 'şi 'rezistau îinpbt:riv~
tendinţei dominante de e<reştinizare din. aeţ'l~ epoCă. Cei. plecaţiJa perşi se o~qpau mai ales
.cu comerţul.
. \.
19
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8
Romanii iau în stăpînire mai întîi trecerea fluviului. De aici în~ăzn~ala lui .Bai:am.
Cercetaşii lui slnt prinşi şi dezvăluie adevărul. Năvala în ţmuturile namsenilor.
Baram iese înaintea romanilor lingă un Iac. Se despart fără luptă. Narses tl roagă
pe Ioan să nu intre în luptă cu perşii in mod izolat.

1 De acolo romanii şi perşii au plecat mai departe şi au intrat a doua
zi în tinutul Chnaithas 2 2 • In ziua următoare, la revărsatul zorilor, Narses„
coman'dantul armatelor din orient, a trimis pe conducătorul de unitate Comentiolus din aripa dreaptă a oştirii împreună cu o mie de călăreţi să ocupetrecerea peste al doilea braţ al rîului Zabas. 2 După această întîmplare„
oamenii trimişi de Baram să cerceteze faptele s-au întors la dînsul şi i-au
anuntat totul. De aceea Baram a încercat a doua zi să ia în stăpînire poduL
3 El Îşi hrănea nădejdile cu încredinţarea că armata romană din Armenia nu
va putea să se unească cu trupele romane din orient din cauză că drumurile din acele locuri erau greu de străbătut. 4 A patra zi Narses a prins oşteni
trimişi de Baram in cercetare, i-a întrebat şi descusut în amănunţime hătindu-i
cu vergi, după cum se cuvenea, şi a aflat ce gînduri au duşmanii. El a dat
lui Rufinus al lui Timostratos trupe îndestulătoare şi i-a poruncit să pună
st'ăpînire pe celelalte treceri. 5 In ziua următoare, la căderea serii, comandantul
a pornit in schimbul întîi de noapte, a luat în stăpînire trecerile şi a năvălit.
pe neaşteptate în ţara nanisenilor 23 • La amiază oamenii lui Baram au văzut
totul şi l-au înştiinţat pe tiran. 6 Acesta şi-a greşit deci ţinta şi a îndreptat
apoi trupele spre miazănoapte şi răsărit spre a împiedica unirea cu oştirea
romană aşteptată să vină din Armenia. Pe cînd Baram înainta cu stăruinţă
in calea sa şi ajunsese la un lac din apropiere, s-a intîmplat că cei din Armenia
se aflau foarte aproape. 7 Cercetaşii romanilor au zărit armata lui Baram
şi l-au vestit pe comandantul Ioan să trimită împotriva ei unităţi de cavalerie persană. Ioan şi-a rînduit oştile în linie de bătaie: Bindoes a primit
conducerea trupelor persane, iar comandantul Ioan conducea armata romană.
8 Trup~le lui Baram şi oştile romane şi persane aflatie în jurul lui Ioan erau
despărţite de apa riului, aşa incit ele nu puteau trece la luptă. A doua zi
a!matele romane împreună cu Bindoes s-au îndreptat spre miazăzi. 9 Narses
ş1 Chosroes au pornit din ţara nanisenilor, au mers înainte şi au ajuns lingă
un sat numit de localnici Siraganon 24 • A cincea zi Narses a aflat că trupele
romane de ajutbr pornite din Armenia se apropie. 10 De aceea a trimis scr·isor~ lui Ioan şi l-a îndemnat pe comandant să nu înceapă lupta cu perşii
inamte de a împreuna cele două oşti şi de a avea o armată de neînvins.

9
Chosroes pril!leşte veşti fo~rte bune. Cele trei armate se unesc în una singură. Cit
erau de mari armatele Im Chosroes şi Baram. Ies Ia iveală vicleniile lui Baram.
Strigătele şi gălăgia barbarilor, liniştea romanilor. Liniile de bătaie sînt rînduite
pentru luptă. Barbarii fug in munte. Nesocotinţa perşilor.

1 Pe cînd Chosroes se afla în locul acesta 25 , au venit oamenii trimisi
de Mebodes şi au adus regelui ştiri foarte bune. 2 Acesta a aflat ce s-~
Ţin~tul Chnaithas se afla între cele două braţe ale rîului Zabas. AI doilea braţ
.se numea Micul Zabas.
: Nanisen!i (în unele manuscrise, anisenii) trăiau între cele două braţe ale riului Zaba.s.
Satul S1rag:anon se afla de asemenea între cele două braţe ale rîului Zabas.
21 r
n satul S1raganon.
22

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE BIZA:llITINĂ. V

111

lntimplat 1n Babilon, a primit lucrurile de preţ tl'imise de Mebodes de la
palatul din Ctesiphon,
s-a bucurat cu mindrie de schimbările
petrecute şi a vestit izbînda sa lui Narses şi trupelor romane.
3 A cincea zi oştile romane despărţite in trei tabere s-au unit cu trupele
lui Ioan şi armatele adunate împreună au împărtăşit şi au primit în schimb
o mare încredere in puterea lor. 4 Se zice că Chosroes împreună cu aliaţii
lui avea peste şaizeci de mii de luptători 26 , iar Baram a început războiul
cu patruzeci de mii. 5 El se gînd"a să ducă război prin înşelăciune şi să înfrunte armata romană în timpul nopţii, dar locurile anevoioase îl împiedicau
în încercarea sa şi la răsăritul soarelui a fost descoperit de romani, iar înşe
lăciunea sa a ieşit la iveală. 6 A treia zri dimineaţă luptătorii lui Baram au
trecut la atac cu strigăte de lupt'ă şi tărăboi, iar romanii au păşit la luptă
in linişte, bună rînduială şi fără murmure 27 • Narses era supărat pe comandanţii
Bindoes şi Sarames că nu puteau molcomi trupele de barbari din jurul lor
ca să păstreze o linişte netulburată. 7 De aceea romanii dădeau ca pildă
trupelor barbare aliate buna rînduială de la ei şi le făceau să-şi păstreze locurile în linia de luptă şi să lase la o parte gălăgia fără noimă. 8 Armata
romană a fost rînduită în t'rei despărţituri: cea de la mijloc era condusă de
Chosroes şi Narses, cea din dreapta de perşii Mebodes şi Sarames, comandanţii
armatei medice, iar cea din stînga de comandantul Ioan, conducătorul oştirii
din Armenia. Tot aşa a fost rînduită şi armata duşmană, fiind aşezată tn
trei despărţituri. 9 Oastea romană era înflăcărată sufleteşte şi nu putea fi
oprită în avîntul ei: duşmanii au fost înfrînţi de tăria, mulţimea şi disciplina
romanilor; ei au întors spatele şi au fugit pe un munte. De aceea cinci sute
de oameni din oastea lui Baram au aruncat armele şi au trecut de partea
romanilor. 10 Chosroes a rămas nemulţumit de sfirşitul luptei şi îi indemna
pe romani să se urce sus pe munte. Romanii erau înţelepţi şi socoteau acest
lucru drept o nebunie: ei nu ieşeau din rînduri, însă ceilalţi se avintau spre
înălţimile muntelui. 11 Siliţi de regele lor, barbarii înfruntau primejdii fără
rost şi cutezau să se urce pe munte, dar erau respinşi cu mari pierderi. lncercarea ar fi sfirşit cu un măcel îngrozitor, dacă romanii n-ar fi curmat urmă
rirea barbarilor şi nu s-ar fi rînduit în linie de lup~ă împotriva lor. 12 La
apusul soarelui Baram împreună cu oastea lui s-a retras în tabără, bucuros
că lucrurile s-au petrecut în felul acesta; iar armata romană a mers în întă
ritura cu şanţuri şi învinuia mereu uşurinţa lui Chosroes.

10
Baram fuge ln diferite locuri, iar romanii îl urmăresc. Se pregăteşte o luptă to ctmpie.
Parola romanilor: AVE, MARIA (Slavă ţie, Maria). Se descrie lupta. Şase mii de
perşi fugari. Cruzimea lui Chosroes faţă de prizonieri. Turcii sînt dăruiţi lui Mauricius. De unde provine semnul crucii de pe frunţile lor?

1 Aflind că romanii sint foarte întăritaţi de îndemnurile la luptă date
l0r in ajun de către Chosroes şi că doresc cu înverşunare să se incaiere, Baram
a desfăcut tabăra în zorii zilei şi s-a îndreptat spre locuri neumblate, înalte
Superioritatea numerică şi tactica superioară erau două elemente esenţiale care
victoria.
27
Manualul contemporan de strategie compus de Mauricius recomanda de asemenea
se păstreze tăcere în timpul luptelor (XII, 8, 22).
28

aveau
să

să decidă
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si greu de st~~bătut pentru călăreţi. 2 .Romanii ·âu 'aju:r:is după; ace~~· in ~pro..:
pierea'· unei cimpii, und·e· ·s~ afl~ şi· oră~elu~ Ca~z~con; _rar Baram .ş1-a m~t:at.
şi el tabăra şi şi-a dus oştile în alte locuri, s~abmd prm aceasta ~nfrunta~d~
romanilor. 3 Acestia au aflat de plecarea lm Baram, s-au repezit in graba
si au tăbărit undeva in apropierea duşmanilor. Apoi au trecut peste rîul
,Blarathos 28, au. petrecut noaptea acolo şi la ivirea zorilor au irttra_t ~tr-o
dmpie largă. 4 Comandanţii romanilor şi-au p~s ·trupele. în ~î:r:idurnla~ a_u
însufleţit oştile cu o mulţime de îndemnuri bune ŞI au pregătit o lu~~e de bata1~
cu trei despărţitu~i. Ca paroi~ ~-~ semn de_ r~cun?aşte.re ro~anu au dat ş!
luptătorilor barba~1 numele _Ma1~II Domm!lu1 _şi _fec1oare_1 ~aria, pe~tru . ca s~
poată deosebi bine neamurile ş1 să nu-şi ucid a tovaraşu d,e lup ta, lumdu-1
drept duşmani .în toiul încăierării, cînd le era cu n_eputinţă să-şi cunoască
bine prietenii de luptă. 5 Şi s-a petrecut un lucr1:1 mmunat,_ deoarec~ numele
Maria a ajuns prilej de mîntuire şi pentru haldei. Baram ş1-a rîndu1t oastea
tot in trei despărtituri: despărţitura de la mijloc a liniei de bătaie o avea
tn mină tiranul, i~r cele două aripi erau comandate de conducătorii oştilol"
ajutătoare.· 6 El a aşezat în faţa călăreţilor şi elefanţi, animale din India,
întocmai ca nişte turnuri de apărare, iar pe cei m~i viteji dintre luptătorii
oştirii sale i-a pus pe spinarea acestor animale sălbatice şi i-a pregătit pentru
înfruntare; dar nici oastea cealaltă nu era lipsită de ajutorul acestor animale
de luptă. 7 Chosroes avea o gardă de cinci sute <le bărbaţi şi supraveghea
linia de bătaie. Cind cele două armate au ieşit la iveală şi s-au privit una pe
alta, au înălţat steagurile şi au început să se pregătească sufleteşte. Trîmbiţele răsunau în toate părţile şi vesteau cu furie încăierarea, <lucind pretutindeni ca un vîrtej tainele războiului, iar spaţiul dintre cele două linii de
bătaie se micşora mereu şi-şi pierdea contururile. 8 După ce s-au încleştat
în luptă, Baram a părăsit întocmirea de la mijloc a oştirii sale şi a trecut la
aripa din stinga. Mutind cea mai mare parte a armatei sale la cei care îl primeau, el a pricinuit fireşte mari pierderi in rindurile oştirii din faţă prin schimbarea neaşteptată a trupelor. 9 Romanii au fost daţi peste cap în această
parte a frontului şi au luat-o la fugă, neputînd ţine piept oştirii care îi înfrunta. Narses a băgat de seamă acest lucru, a poruncit în linişte să alerge-mulţimea în ajutorul celor aflaţi la strîmtoare şi a oprit din fugă oastea slă
bită. IO Baram a alergat la mijlocul întocmirii romane si a încercat să-l'
silească pe Narses să se retragă. Narses nu s-a inspăimînt~t de elefanţi, l-a·
înfruntat pe Baram cu tărie, a lovit oastea duşmană de la mijloc şi i-a împrăştiat pe mezii care se ţineau temeinic strînşi unii de alţii. 11 După această
întîmplare au slăbit şi celelalte trupe ale lui Baram, iar Narses le ataca puternic,·, prăvălea .călăreţii de pe cai şi înţepa pedestraşii cu lancea. 12 S-a
iscat o urmărire năvalnică şi a avut loc un măcel îngrozitor în locul acela ..
Şase..mii d~ bab~lonie~i ~u. fugit pe un deal. şi căutau· să scape cu viaţă. Romanu au mconJurat malţ1mea, au pus mma pe oast.ea fugară, au prins O·
'mulţime de duşmani şi i-au dus legaţi la Chosroes. 13 Regele perşilor i-a
unii din ei. priri ascuţişul sabiei, iar pe alţii i-a aruncat ca pe o jucă
.trecut
rie sub picioarele elefanţilor. Văziild că între prizonieri se află şi unii din neamul'
turcil~F' i-a trirpis l~. împăratul Mauricius, dorind să preamărească puterea
romană şi să dea împăratului un prinos de izbîndă. 14 Pe fruntilB lor era
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Blarathof' era un afluent al fluviului ·Tigris. ·
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intipărit.serimtil pătimirii.Domnului,. numit d~ mărturisitorii credinţei creştine.
cruce 29 , iar împăratul a intrehat ce rost are ;pecetea aceasta -pentru parb,ari:.
Ei au răspuns că au primit-o de la mamele lor, căci bintuia. cil).d.va printi:e
scitii din răsărit o boală grozavă, iar unii creştini i-au îndemnat să facă acest

se~n pe frunţile pruncilor. Barbarii au ascultiat cu drag sfatul şi şi-au găsit
scăparea

in

înţelepciunea

lui.

11
Cortul lui Baram eşte răvăşit. Barbarii care aruncă săgeţi de pe elefanţi c<td învinşi
de romani. Animalele sălbatice sînt date în dar lui Chosroes. Culeg prăzile de răz
boi şi se despart. Bucuria lui Chosroes pentru izbînda cîştigată. · El trimite acasă p&
romani, prea puţin recunoscător, şi este certat de ei că nu-şi face datoria. Chosroes
îl roagă pe împărat să-i dea o mie de scutieri să-l păzească.
.

.

.

1 Ne întoarcem cu povestirea de unde ne-am oprit. Romanii au prădat
corturile tiranului, femeile, pruncii, podoabele de aur şi toate mijloaceli:i:
aflate la îndemîna lui Baram. Lucrurile mai de preţ le-au dat lui Chosroes,
dar acesta a ·trecut peste ele cu dispreţ şi înfumurare. 2 La apusul soarelui
romanii au văzut că barbarii aşezaţi pe elefanţi aruncau lănci. şi foloseau
arcul; de aceea i-au inconjurat, i-au înfrint a doua oară în luptă, au prins
animalele şi le-au dat lui Chosroes. 3 După ce războiul a luat sfîrşit în felul
acesta, romanii s-au întors îh tabăra lor la căderea nopţii. A doua zi dimineaţă mulţimea romană s-a adunat şi a despuiat trupurile celor morţi, 4 iar
după ce a strîns bogăţii mari s~a dus la cortul lui Chosroes. Cei din armata
romană au trimis pe urmele lui Baram zece mii de oşteni care şi-au ales comandant pe conducătorul calcidienilor 30 , iar trupele barbare le-au pus sub
conducerea lui Bestam. 5 Chosroes şi I'Omanii au stat trei zile pe locul de
luptă, iar a patra zi au plecat in altă parte, deoarece nu puteau suferi mirosul
cadavrelor aflate în stare de putrefacţie. Ei .au ajuns în apropiere de oraşul
Canzacon. ·s Regele Chosroeş era mindru de cele întîmplate şi a dat un prînz
în cinstea romanilor pentru :victoria obţinută. El stătea pe un tron şi se desfăta ascu1tind melodiile sărbătoreşti ale flautiştilor şi cintăreţilor din chitară.
7 A petrecut în locul acela zece zile, iar cînd a aflat că s-au întors Marinus
Şi Bestam, care l-au urmărit pe Baram, şi a înţeles că retragerea du~rnenilor
era un fapt cu totul vădit, i-a rugat pe romani să se întoarcă acasă. EI însuşi
a. adunat oastea persană şi s-a dus în Babilon, fără să arate nici o tragere
de inimă pentru romanii care l-au ajutat în luptă 31 • 8 Comandanţii romani
şi-au încheiat discuţiile cu barbal'ul spunîndu-i să-şi aducă amin.te că a fost
ajutat cu bunăvoinţ,ă şi salvat de rom~ni. Deci romanii au adăugat aceste
29
.
Turcii erau tributarii Imperiului bizantin şi aparţineau de drept împăratului.
Semnul' crucii. putea fi un procedeu magic obişnuit şi la alte popoare primitive.
~P Evenuhentele acestea S-l!IU petrecut în primăvara anului 591. Calcidienii formau
o unitate separată,. numită aşa după locul lo.r de provenienţă.
.
·
31
•
. IZvo.a~ele arabe şi. siriene afirmă în schimb c~ reg~le persan a plătit ~ari sume de
bam lu~ Maur1c1:us penţru aJ.utor~l da.t în lupta împotriva lm Baram, v. Chronique de Michel
le Syrien, patriarche 1acobite d Antioche (1166-1199), ed. et trad. J.-B. Chabot, Paris,
1910, vol. II, p. 372.
·
·
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cuvinte şi s-au întors acasă. ? Chos~~es se~ ~m~a .s~ nu f~e ucis de h_ăştinaşi,
de aceea a cerut împăratului Maur1cms sa-1 tr1m1ta o mie de oştem pentru
garda sa personală.

12
Sftnta Golinducha din Hierapolis. Neamul, căsătoria şi e:ii:tazul ei_. Ce a. suferit
din partea bărbatului din cauza creştinismu~u_i .. Alţă arătare ~umneze1ască__ş1 pro~o:
cirea morţii bărbatului ei. Ea se mută la N1s1~1s _şi este deprmsă de preoţn ~reştm1
cu tainele credinţei. Este cercetată de magi ş1 aruncată pentru m~lt timp . în
închisoare, de unde e scăpată de un înger . Sfinta ~e r?agă Îfl: I~rusahm. Prezice
viitorul lui Chosroes. Îşi încheie viaţa nevmovată m H1erapohs ş1 se urcă la cer.

1 O legendă ajunsă pină la noi spune că la_ înto~rcerea lui Chosroes ~n
domnie trăia în Hierapolis Golinducha. Dar „cme şi de unde" era femeia
aceasta, vorba poetului 32 ? Vom arăta numaidecit, căci n~ ':rem să lăsăm
nimic la o parte din povestirea J:llină de atîtea f~J?te măreţe_ şi_ mmun_?-te _de~pre
dînsa. 2 Ea s-a născut în Babilon, înt'r-o fam1he de magi, iar tatăl ei facea
parte din rîndurile unor conducători vestiţi de strîngători de b~ruri din
Persia. Cînd a ajuns în floarea virstei şi era coaptă pentru căsătorie, a fost
dată unui bărbat dintre cei mai de seamă. 3 Ea şedea odată la masă împreună
cu bărbatul ei şi i s-a părut că-şi pierde pe neşteptate conştiinţa: a rămas
nemişcată şi abia mult mai tîrziu şi-a venit în fire. Cei care se uitau la suferinţa ei, dacă putem numi suferinţă acest extaz divin, au întrebat-o pe
tînără ce i s-a întimplat, iar ea a spus aşa: 4 „Am văzut undeva sub pămînt
pedepse grozave, apoi un rai de minunate bunătăţi sortit celor care se închină
marelui Dumnezeu slăvit de creştini, dar bat'jocorit de perşi 33". 5 Soţul ei
a rîs de aceste cuvinte, iar cînd a văzut că ea stăruie în schimbarea credinţei,
a socotit nimerit s-o pedepsească, hătind-o cu vergi, şi o ameninţa chiar cu
pedeapsa cu moartea, cum obişnuiau perşii cu cei care nesocoteau învăţă
turile magilor. 6 Ea însă era însufleţită de dragoste dumnezeiască, işi
astupa urechile şi spulbera în vint cuvintele lui. Femeia a avut o nouă vedenie
divină şi mai hotărîtoare: 7 i s-a înfăţişat un înger cu chip şi straie mai stră
lucitoare ca lumina, i-a arătat din nou priveliştea de mai înainte şi i-a prezis
moartea soţului ei. 8 Bărbatul femeii a murit, după cum a spus îngerul, iar
femeia a părăsit Babilonia, a venit in Nisibis, s-a 0.us la preotii crestinilor
şi a mărturisit faptele măreţe ale Duhului Sfint. 9 Ea a dep~ins d~ la ei
învăţăturile tainice şi întir-adevăr divine ale creştinilor. 10 Auzind magii
lucrul acesta, au pornit în căutarea femeii. Au venit în Nisibis, au folosit
~ele. m~i meş_teşugiţe m~jloac~ de linguwşire şi _au izbutit s-o ia cu <linşii. Fiind
mfrmţ1 de diavol şi avmd mmte slaba, au ţinut mult timp femeia într-o inc~i~oare wg~oz~vă.
Da~ Du.~nezeu v~dea toate acestea şi n-a îngăduit
mmodata sa ramina nemartur1Slt. Cu ajutorul îngerului păzitor 1 martira a
ieşit di!1 în?hisoar~ şi a _venit pe pămintul ~omanilor, 12 s-a d us pînă la
Ier~s~h~ şi a v_est_1t vemrea lm Dumneze~ şi măreţia lui de nespus, a făcut
rugacmm tn ammt1rea preasfîntă a marelui Dumnezeu şi mtntuitor al nostru
Isus Hristos, a cinstit cu închinăciuni crucea patimilor şi s-a întors apoi tn

!1

32

33

Poetul este Homer.

Concepţia religioasă a lui Teofilact prevesteşte evul mediu.
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Hierapolis. 13 Ea a prorocit multe din cele ce aveau să i se intîmple lui Chosroes şi a vorbit de fuga lui la romani înainte de ivirea acestor fapte, a dus
o viaţă îngerească şi cum se cuvine unor sfinţi în ceea ce priveşte trupul şi
sufletul şi a plecat din lumea aceasta încoronată cu cununa izbînzii
veşnice

34

•

13
Chosroes dă în dar martirului Sergius o cruce aurită şi împodobită cu pietre scumpe.
Scrisoarea lui tn legătură cu această ofrandă. El nesocoteşte legea persană, deoarece
ia de soţie pe Seirem, o femeie creştină, şi o proclamă regină.

1 lmpăratul roman a trimis lui Chosroes scutieri. Regele perşilor şi-a
amintit de ajutorul dat lui mai înainte şi a trimis în dar prealuminatului
intre martiri Sergius o cruce lucrată în aur şi împodobită cu pietre scumpe.
2 Această cruce o adusese în cetate ca pradă de război şi o pusese în palatul
regal al perşilor Chosroes, fiul lui Cabades, pe timpul cînd se urca pe tronul
romanilor împăratul Iustinian. Pe această cruce, în creştetul ei, Chosroes
a pus altă cruce din aur curat şi a săpat pe ea cuvinte arătînd pricina pentru
care aducea ofranda. 3 Odată cu acest prinos a trimis în ţara străină o scrisoare cu litere greceşti, cu semnătura regelui. Conţinutul scrisorii era urmă
torul, căci nu voi schimba cuvintele ei aşa cum au fost de la început.
4 „Eu, Chosroes, regele regilor, fiul lui Chosroes, cind am mers în ţara
romanilor, din pricina pornirii diavoleşti şi a răutăţii preanenorocitului Baram,
fiul lui Bargusnas, şi a călăreţilor din jurul său; şi, pentru că ticălosul Zadesprates a plecat din oaste la Nisibis pentru a da ajutor călăreţilor despărţi
turii din Nisibis spre a ne înfrunta şi tulbura, am trimis şi noi călăreţi cu
comandant la Charchas; 5 şi, încrezători în destinul sfîntului Sergius, preaveneratului şi slăvitului, deoarece am aflat că răsplăteşte pe cei care cer,
in primul an al domniei noastre 35 , în luna ianuarie, ziua a şaptea, am cerut
şi noi, că, dacă îl vor ucide sau il vor prinde călăreţlii noştri pe Zadesprates,
vom trimite in lăcaşul său o cruce de aur împodobită cu pietre scumpe, in
cinstea preaslăvitului său nume. 6 In a noua zi a lunii februarie ne-au adus
capul lui Zadesprates. lndeplinindu-ne rugămintea noastră, pentru că toate
sint îndoielnice, am trimis de hramul său preacinstit, în lăcaşul atotslăvitului
Sergius, crucea făcută la noi împreună cu o cruce trimisă in lăcaşul său de
către Iustinian, împăratul romanilor; căci pe atunci era război între cele două
state, iar crucea a fost adusă aici de Chosroes, regele regilor, fiul lui Cabades,
tatăl meu, şi găsită intre comorile mele".
7 Ascultind de poruncă, satrapul a dat în primire crucea şi scrisoarea
regelui. ln anul următor regele persan a proclamat regină pe Seirem, femeie
de neam roman şi credinţă creştină. A luat-o în căsnicie în floarea virstei
şi de aceea a călcat legile babiloniene 36 •
34

Alte amănunte în legătură cu Golinducha la: P. Peeters, I, p. 74-125.
La 7 ianuarie 591, v. P. Peeters, II, p. 5-56; M. J. Higgins, Chosroes /l's
Voti11e Offerings at Sergiopolis, Byz. Zeitschr., XLVIII, 1966, p. 89-102; P. Peeters,
Les ex-11oto de Khosrau Aparwez ci Saint-Serge de Roştlpha, Memories de l'Academie des
Inscriptions et des Belles Lettres, XLIV, 1960, p. 99-119.
38
În anul 592. Amănunte despre Seirem (Sirin) la N. V. Pigulevskaja, Vizantija,
p. 240-241 şi P. Goubert, Byzance, vol. I, p. 176-178.
a&
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Chosroes cere martirului Sergius un urmaş .. El trimite daruri şi !:! scriso'.1-re, tn ~a~e
declară, cu deosebită vene~aţi.e_ pentru sfînt şi ca un adevărat creştin, <'.ă şi-a imphn1t
făgăduinţa şi

a

scăpat

cu bme.

1 In al treilea an l-a rugat pe preaputernicul Sergius di_n Persia să aib~
un copil de la soţia sa Sei~em_. Nu mult după_ aceea. a d?b!nd1t ac~st lucr_u ~1
pe drept cuvînt l-a răsplătit dm nou cu daruri pe bmefacato~ul sau. A trmus
o scrisoare în limba elină, iar scrisoarea avea următorul conţmut.
2 Marelui martir Sergiu din partea lui Chosroes, regele regilor. Eu
Chosroe~', regele regilor, fiul lui Chosroes, am trimis darurile impreună cu
discul nu de văzul lumii si nu spre a face cunoscută prin cuvintele mele
măretia numelui tău atot~lăvit, ci spre a vădi adevărul celor petrecute,
precu'm şi harul şi binefacerile primi.te de la tine, căci p~ntru mine este o
fericire ca numele meu să se afle prmtre odoarele tale sfmte. 3 Cînd eram
în Baram1is, te-am rugat, sfinte, să-mi vii în ajutor, ca Seirem să aibă un
copil. Deoarece Seirem este creştină, iar eu păgîn, legea noastră nu ne îngă
duie să luăm soţie creştină; 4 iar din pricina dragostei mele faţă de tine
am călcat legea, am îndrăgit-o pe aceasta şi o cinstesc din zi în zi tot mai
mult si de aceea m-am hotărit să cer acum milostivirii tale ca ea să aibă
un copil. 5 Am făcut rugăciuni şi am hotărît că, dacă Seirem Ya avea un
copil, să trimit crucea purtată de ea în lăcaşul tău preaslăvit. 6 Dar eu
şi Seirem ne-am gindit să păstrăm această cruce in amintirea numelui tău,,
sfinte, şi am hotărit să dăm in schimb preţul ei şi, în loc de cel mult patru
mii trei sute de sta teri miliarensi 37 , să trimitem cinci mii de sta teri. 7 Din
clipa cînd am avut acest gînd şi m-am hotărît la a·~est lucru pînă ce am
ajuns la Resonchosron n-au trecut mai mult de zece zile, şi tu, sfinte, nu pentru
că sînt vrednic, ci prin bunătatea ta, mi-ai apărut noaptea în vis şi mi-ai
spus de trei ori că Seirem este însărcinată, iar eu am răspuns de trei ori
tot în vis, zicindu-ţi: bine, bine. 8 Prin sfinţenia, milostivirea şi numele
tău preaslăvit, pentru că eşti împlini torul rugăciunilor noastre, din. ziua
aceea Seirem a incetat să mai aibă ceea ce au de obicei femeile. 9 Eu nu
m-am îndoit de acest lucru, ci m-am încrezut în cuvintele tale, pentru că
eşti sfint şi cu adevărat împlinitor al rugăciunii noastre. După ce Seirem n-a
mai' avut ce au femeile, am cunsocut puterea numelui şi adevărul cuvintelor
tale. 10 De aceea am trimis preţul crucii în lăcaşul tău atotslăvit, poruncind
să se facă din banii ei un disc şi un potir spre folosul sfintelor taine; de
asemenea să se ridice şi să se lucreze o cruce pe sfinta masă şi o cădelniţă,
toate de aur, precum şi o perdea hunică cusută cu fire de aur. 11 Ceilalti
ba ni să rămină sf in tu lui tău lăcaş, p~n tru ca prin hotărîrea ta, sfinte, să n.e
vii în ajutor la toate, şi mai ales la cererea noastră de acum, mie şi sotiei
m~l~ S3iram. c~ ea :ce am căpătat în urma soliei tale prin mila şi bunătatea
ta.să s~ împline asc!ă după voinţa mea şi a soţiei mele".Seirem, pentr.u ·ca
.

: .l

Un stater mili~r~ns de argint cintărea aproxim'.ltiv' ti,55 grame, deci totalul s~mei
oferite de Chosroes se r1d1ca la 22 750 grame de argint.
·
: ··
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Se:i..rem şi, toţi cei din lume să nădăjduim în puterea 1ta, şi să credem
în tine 38 " •
. . 12 Cel trimis :a venit repede in lăcaşul sfint. şi a· pus .darurile regelui
,1:pip:reună .cu ·scrisoarea pe sfinta masă.
·

15
Părtaşii la tirania lui Baram stnt pedepsiţi cu moartea, Bindoes este aruncat în
Tigris. Înţelegerea de pace între rom;mi şi perşi este păstrată de ambele părţi.
Prezicerile lui Chosroes despre împărăţiile romanilor şi perşilor. Pe acestea le-a vestit şi lui Probus, episcopului chalcidienilor. lntoarcere la evenimentele din Europa.

I Baram n-a fost prins de Chosroes şi a scăpat de o mare primejdie,
regele perşilor a ucis pe toţi părtaşii lui la tiranie, iar pe Bindoes l-a
aruncat în . apel~ fluviului Tigris, de.oarece a ridicat miinile im potriva regelui.
2 Înţelegerile de pace dintre romani şi perşi sint păstrate de ambele părţi.
Aşa a sfîrşit in mod glorios marele război dintre perşi şi romani 39 •
3 Nu voi trece cu vederea nici ceea ce se zice că ar fi prorocit tn toiul
războiului Chosroes, deprins cu deşertăciunea neostoită a astrologiei. 4 Ctnd
renumitul conducător al oştirii din Armenia Ioan ridea de destrăbălarea lui,
socotind că un rege nu trebuie să fie grosolan in apucături şi cu sufletul plin
de ciudătenii, se zice că barbarul ar fi vorbit comandantului în felul acesta.
5 „Dacă 'n-am fi sub tirania acestei 1 clipe, conducă torule de oşti, n-ai cuteza
să-ţi baţi joc de un mare rege int re muritori. Deoarece rizi de lucrurile
de acuma, ascultă ce pun la cale zeii pentru mai tirziu. 6 Ţine bine minte,
asupra voastră a romanilor vor veni intimplări îngrozitoare şi neamul babilonian va stăpini statul roman timp de trei săptămîni de ani. După aceea,
timp de cinci săptămîni de ani 40 vor fi subjugaţi perşii de către romani.
7 Cind vor trece şi anii aceştia, va veni pentru oameni ziua fără întunecare
şi sfîrşitul aşteptat al puterii, cind ·cele trecătoare vor înceta şi va urma o
viaţă .mai bună". 8 Nu mult după aceea a luat asupra sa grija episcopiei
din cetatea Chalcedon Probus si a auzit de la Chosroes lucruri minunate.
-9 Trimis de împăratul Mauriciu~ în Ctesiphon, la Chosroes, acesta l-a chemat
la palat în toiul amiezii şi năduşit de sudoare a cerut episcopului să vadă
icoana Maicii Domnului. 10 Episcopul a adus chipul ei zugrăvit pe o icoană
şi a dat-o să fie văzută de regele perşilor. Acesta s-a inrhinat la icoană şi a
zis că chipul acesta i-a apărut in vis, spunîndu-i că i-a hărăzit victoriile lui
Alexandru Macedoneanul, iar acestea au şi început cu intrarea în domnie şi
prin răpunerea tiranilor cu ajutorul şi puterea împăratului. 11 Probus mai
spunea că lingă Ninive se află incă urmele turnului început de oameni în Bacăci

Atit~dine~ re~i~or persani f~ţă de c~eştinism era determinată de motive politice
nu .de convmger1 r.ehgioase, urmă_rmd ? mai ~ună înţelegere ?u Imperiul bizantin. După
c_ucer1rea arabă s-a impus treptat 1slam1smul, iar vechea credinţă persană a dispărut cu
timpul.
89
•
• După t11;frin~ere, Baram a fugit la turci, a petrecut un timp acolo, şi apoi a fost
U?IS l~ mt~rvenţia lu~ Chosroes: Pacea a fo~t î_ncheiată ti:i toamna anului 591 : Imperiul
b1zantm primea cetăţile Daras ŞI Martyropohs şi o parte dm Armenia iar perşii se obligau
să nu mai ceară tributuri.
'
40
·
•
„~rei să~tăll}Îll;Î ~e ~ni", a~ică douăzeci şi unu de ani, urmaţi de „cinci săptămtni
de am", adică treizeci şi cmc1 de am.
··
·
•
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bilon, iar cărămizile lui au fost arse în foc cu deosebită grijă, cum a ară\at
prorocul Moise.
12 Dar în desfăşurarea povestirii noastre, cit a f.ost cu putinţă, am
ajuns la sfirşitul războiului cu perşii. Ac_u~ p~na mea se _tndreaptă d~n nou
spre întimplările din Europa,_ purtî_?~u-ş1 ~arţ1le pe valur~ ~e ~erneala, spre
a ajunge la limanul scopului urmar1t, a".'llld drept sarcma sa umplem cu
fapte străluci Le istorisiri vrednice de a fi ascultate.

16
Mauricius îşi duce trupele din ~~ient în ~ccident. . Se pregăteşte da luptă .tmpotriv.~
avarilor. Este rugat de fruntaşu statulm, de patriarh, de împărăteasă ş1 de copu
să nu conducă el însuşi armata. Încercarea lor nu izbuteşte. O eclipsă de soare.
Furia vînturilor. El revine în capitală SP.re a asculta un sol. Se întoarce pe front.
Asistă cu pietate la servicii religioase. lmparte daruri săracilor. Drumul de la
Rhamphus. Este atacat de un mistreţ.

1 Pe cînd în răsărit abia se lumina de ziuă şi aurora lilU pornise încă
din culcuşul barbar şi nu era numită „cea cu degete trandafirii", cum spune
mitul homeric, deoarece sîngele nu înroşise încă sabia, împăratul a trecut
în cea mai mare grabă oştile în Europa şi a făcut pregătiri să vină in Anchialos, căci aflase că avarii au de gînd să cotropească din nou împărăţia.
·2 ln aşteptarea barbarilor, el îşi punea oastea în rinduială pentru luptă.
Cei mai cu vază din senat îl rugau pe împărat să numească un conducător
al războiului şi să nu ia parte el însuşi la încăierare. 3 Neputînd să-l înduplece, a cerut şi capul bisericii ca împăratul să nu mai fie comandant
şi să încredinţeze altuia conducerea războiului. Cind nici acesta n-a fost ascultat,
l-a rugat stăruitor pe soţ împărăteasa împreună cu copiii să-şi schimbe gîndul.
4 Dar nici cererea aceasta n-a întimpinat bunăvoinţă şi n-a găsit ascultare,
iar împăratul Mauricius a ieşit din palat şi a mers o parasangă şi jumătate 41
pînă la locul numit de bizantini Hebdomon. 5 In ziua aceea a avut loc o
mare eclipsă de soare: era în al nouălea an de domnie al împăratului Mauricius 42 • S-au iscat apoi furtuni cumplite şi a suflat cu putere vîntul de miazăzi,
incit păreau că scot şi prundişul din fundul apelor. 6 Auzind suveranul că a
venit la <linsul persanul Dalavzan, s-a întors în cetatea împărătească, a pus
la cale cu îndemînare şi cum se cuvenea treburile soliei şi a început din nou
călătoria. 7 Aşteptînd să aibă un vis trimis de Dumnezeu în legătură cu
conducerea războiului, a dormit noaptea în marele lăcaş al credinţei zidit
de împăratul Iustinian 43 şi închinat sfintei întelepciuni a lui Dumnezeu.
8 Dar n-a avut nici o vedenie în vis, a înălţat rugăciuni împreună cu poporul
şi a rămas toată ziua în biserica Maicii Domnului din fata cetătii 44, asistind
la săvîrşirea sfintelor taine şi împărtăşindu-se din ci~a Du~nezeului-om.
Lăcaşul acesta se numeşte „La izvor". 9 In ziua următoare împăratul a
41
42

Aproximativ 9 km.
Eclipsa de so:ire a avut loc la 19 martie _592. Al nouălea an de domnie era cuprins
între 14 august 590 ş1 13 august 591. Cronologia autorului este uneori aproximativă
43
B~ser~ca Sfintei Înţelepciuni, adică Hagia Sophia din Constantinopole.
·
44
•
B1ser1c~ „Izvorul" se află lingă porţile cetăţii, dar tn afapa zidurilor ei, v. R.
Jamn, Constantinople, p. 413.
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plecat de acolo şi a ajuns la Hebdomon, iar în ziua a şasea a intrat în Rhegion.
Acolo era adunată o mare mulţime de cerşetori şi ii rugau pe împărat să
le dea ceva. 10 Suveranul a poftit mulţimile venite din toate părţile în palatul imperial de acolo, le-a împărţit o sumă indestulătoare şi a alinat suferinţele mulţimii sărace adunate in locul acela, iar a doua zi dimineaţă a poruncit
să sune trîmbiţele de plecare. 11 Inainte de a ajunge în Rhamphos 45 era
însoţit de scutieri, dar garda s-a răsfirat în lungime şi împăratul se veselea
de felul cum înaintau oamenii de pază care il însoţeau. Oştenii mergeau în
urmă, crucea de lemn a lui Hristos era înălţată sus pe o lance de aur şi se
afla in faţa împăratului şi a oştenilor săi. 12 Pe la ceasul al doilea din zi o
namilă de animal sălbatic (era tntimplător un mistreţ) a năvălit asupra împă
ratului. Calul împărătesc s-a înspăimtntat de sosirea neaşteptată a animalului şi căuta să arunce din şea călăreţul, adică pe împărat; 13 dar suveranul
se ţinea bine şi era stăpîn pe friu, incit calul s-a liniştit fără să vrea, a scăpat
de teama vedeniei, şi-a venit în fire şi s-a lăsat în voia frîului. 14 Fiara n-a
fost înfruntată de nimeni, a dat buzna fără împotrivire şi a scăpat neatinsă.
După ce a dispărut, împăratul şi-a făcut semnul crucii, cum e obiceiul la
creştini în împrejurări neohişnuite, şi a mers mai departe, minunindu-se
de această imtimplare neaşteptată.

41

Hebdomon şi Rhamphos, localităţi la marginea Mării de Marmara.
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încercînd să meargă cu corabia spre Perint sau Heracleia pe o furtună grozavă,
Mauricius este împins spre Daonium. De acolo a plecat călare spre Heracleia şi
a dat bani pentru refacerea lăcaşului martirei Gliceria. Un prunc monstruos născut
în Tracia este ucis din porunca lui.

I După ce a ajuns în Selymbria, împăratul a încercat să se îndrepte
pa-mare spre Perint, care în timpurile mai noi es~ numită de obicei Heracleia 1 • Il aşteptau acolo corăbii rapide, bine. înzestrate cu. lu.cruril~ de tre'."
buinţă şi care nu duceau lipsă de nimic din ceea ce avea nevoie însoţirea unui
împărat. 2 Abia a început plutirea împăratului, cînd marea a pornit să se
umfle in chip inspăimintător, pusă în miş::are de vînturi neînfrinate, aşa
incit corăbierii şi vîslaşii au lăsat vîslele din miini şi au încetat să mai vîslească, far corăbiile mergeau la intîmplare. Impăratul împreună cu corabia
sa cu cincizeci de vîsle a scăpat ca prin minune în Daonium 1 , după ce s-a
abătut din drum. 3 In acest loc suveranul a petrecut noaptea, iar a doua zi
dimineaţă a avut timp frumos, a încălecat pe calul împărătesc şi a pornit
spre Heracleia. A intrat in lăcaşul martirei Gliceria, l-a cinstit cit a fost cu
putinţă şi a dat bani spre a fi înnoite şi înfrumuseţate părţile distruse de focul
avarilor, apoi a pus oştenii în rlnduială şi a plecat din cetate. 4 După patru
parasanga 2 , la apusul soarelui, şi-a aşezat tabăra într-un sat aşezat pe o
costişă, locuit de multă lume şi inz3strat din belşug cu cele trebuitoare pentru
hrană. In acest loc împăratul a făcut o întăritură cu şanţuri. 5 Pe cind însoţitorii suveranului rînduiau gărzile de onoare în jurul cortului împăratului
pentru înfrumuseţare, o femeie a început a ţipa, iar strigătul ei se răspindea
~i devenea tot mai puternic, căci se afla în suferinţele naşterii. 6 Un scutier
al împăratului a ieşit să împiedice gălăgia femeii şi a intrat în casa ei cu gînd
să afle pricina ţipetelor, dar tocmai atunci femeia a născut: 7 copilul era
din intimplare un monstru împotriva firii: n-avea ochi, gene şi sprîncene,
era lipsit de miini şi de braţe şi cu înfăţişare ciudată, iar în spate trupul lui
sfîrşea în coadă de peşt.e. s~utierul a cercetat chipul acestui monstru şi a
adus în faţa împăratului părinţii şi copilul. 8 Suveranul a privit ciudăţenia
şi a întrebat părinţii cum a putut să se intimple aşa ceva, dar n-a aflat nimic
de la ei şi a încetat să m1i privească, apoi a pJruncit ca monstrul să fie ucis.
Mama a fost în:iepărtată, iar copilul tăiat cu sabia.
1
2

Selymbria şi Da0Ri11m se aflau pe malul Mării de. Marmara.
Aproximativ douăzeci şi patru de 'km.
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Calul împăratului crapă pe neaşteptate şi moare. Suveranul îşi prezice cu tristeţe
nenorociri viitoare. li iese în cale o turmă de cerbi; aceştia sînt urmăriţi de însoţitori
şi cei mai mulţi cad loviţi. Crima nelegiuită de omor a unui gepid împotriva unui
paznic din pricina îmbrăcăminţii sale împodobite. Sînt prinşi şi cercetaţi trei
sclavini cu chitare. De ce neamul sclavinilor nu a dat ajutoare hanului? Rîvna lor
pentru muzică.
·

1 A doua zi împăratul a plecat de acolo şi şi~a aşezat tabăra lingă Io.eul
numit Enaton 3 • A străbătut un drum de două parasange şi şi-a făcut întări
tură cu şanţuri. ln acest loc cel mai falnic dintre caii împărăteşti, strălucind
de podoaba aurului, a căzut jos, a crăpat într-o clipă şi a murit. 2 Din toate
aceste intîmplări împăratul şi-a prezis fapte nefericite şi inspăimintătoare
in viitor şi era cît se poate de îndurerat, fiind îngrozit de cele prezente şi
i:nfricoşat ce cele viitoar·e. ln ziua următoare., in timp ce împăratul se afla în
drum, i-a ieşit în cale o turmă. de cerbi. 3 Insoţito.rii suveranului au început a
s~geta animalele şi· a arunca în ele cu suliţele, lovind cel mai mare cenb din
turmă, apoi' a avut loc o urmărire năvalnică din partea vinătorilor: 4 • 4 La
apusul soarelui o ciută s-a abătut mai la o parte şi prin iuţeala picioarelor ei
a··izbutit să scape de urmărirea vînătorilor, care au încetat s:ă mai alerge,
dar unul dintre scutierii împăratului şi un bărbat de neam gepid au continua.t
s-o urmărească. 5 Căprioara a intrat intr-o pădure şi a dispărut cu repezieiuhe
i'rltr-un desiş adînc, iar cei doi bărbaţi au alergat după dînsa îndemnaţi d.e'
rivnă vinătorească; urmărind-o şi mai departe. ·6 Gepidul a Yăzut.' tîrtărul
imbrăca.t într-o haină strălucitoare şi încins cu .. o centură. de aur .de toată
fţl;l_mus0..ţea, iar call}.l împo_dobit cu un friu aurit, l-a atacat pe nefericit şi 1-B:.
upis. mişeleşte lîng;ă o prăpastie. 7, Scutierul a ajuns deci un vînat in .cea mai
urîtă inÎI'untare',Jn"locul căprioarei, deoarece purta momeala: cu el şi pe trupul
sări, căci 'laţurile sale" de in şi arc'anul eral1 împodoblt.e ·cu âur, ·un insoţitpr
miridru şi uil ·.tovarăş ·de drum ademenitor. 8 In schimbul intii de noapte
autorul omorului s..,a intors in tabără . .Impăratul şi insoţitprii săi nu-l vedeau
nicăieri. pe sc.utier şi erau Jnihniţi,ip .sufle.t13~e lor. din pricină c.ă nu ştiau ce pe
ip,timpfa.se cu cţînsul. De altfel calul său a. răt,ăcit un .timp la intîmplare, ~
fost prins de un ţăran şi adus in tahăr·ă. 9 linpăratul a crezut că acesta a săvir-:
şit· crima şi l-a supus la tot fel ul: de' încercări:
·
·
·
IV .
I:p. ziua urhi.ătoare au fost prinşi de către scut!ierii împăratului trei'
sclavfoi neinarmâţi şi fără unelte de r~zboi·: ei purtau cu dinşii doar chitare
şi nimic mai inult. 11 Impăratul i-a întrebat de ce neam stnt, unde le~·a fost
sortit să trăiască şi din ,ce pricină a,U' inc~put. să qutreiere ţinuturile romane~.
ţ2 Aceştia au spus că sint sclavinj de nea1ţ1 .de pe maJul ooeanu}ui de apus şi
că hanul a trimis pină acolo soli să stringă oaste şi să ducă c) mulţime de daruri
.şefilor .de. triburi. ţ~ ~i _aţi primit darurile, însă. au. respins înţelegerea de
arme~ spunind c~ sint impieclicaţi de lungimea drumurilor, dar a'U, trimisJa:
han pe cei prinşi acuma spre a se justifica. Aceştia: au străbătut un drum 'd.e
-cincisprezece· luni, insă hanul. a. uitaţ de legea soliilor şi le împiedică.''into~r-
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Enaton era aşezat pe o arteră importantă şi corespundea numirii latine Nonum
ac}ică li;t ~ila a noua de oraş.
.
·.
4
·
Tratatul de strategie al lui Mauricius cuprinde un capitol special despre organizarea
vtnătoarei în cadrul exerciţiilor militare (XII, 10, 22-33).
'
·
· ·
·

.

3

https://biblioteca-digitala.ro

TEOFILACT SIMOCATA

122

cerea. 14 Aflind că poporul roman e~te cel :n;i.ai re;riumit, s.ă ~i~e~ aşa, prin avuţiile şi marea lui dragoste de oamem, au prms chpa po_!-r1v1ta ŞI s-au m~reptat
spre Tracia. 15 Au chitare, ?eoare?e nu sint de:prmş1 sa P.oarte pe. u?1er1 ~r1?e...'
căci tara lor nu cunoaşte fierul ş1 de aceea iş1 petrec viaţa in lm1ş~ ŞI fara
tulbu'rări lăuntrice. Cintă din liră, pentru că n-au învăţat să sune dm. trîmbiţe. Cine nu cunoaşte războiul, ziceau ~i, e fire~c să în~răgească ~:n;i.a1 mul~
exercitiile muzicale 5 • 16 După aceste cuvmte imparatul a mceput sa mbeasca
neamu'l lor i-a cinstit cu bunăvoinţă pe barbarii căzuţi în mîinile lui, a admirat
trupurile ~ari şi mădularele lor vînjoase şi i-a trimis la Heracleia.

3
Senatul II cheamă zadarnic pe împărat prin soli să se întoarcă acasă. Oastea ajunge
prin locuri mlăştinoa~e la un pod îngust şi _este ajutată prin grija şi dr~gostea
împăratului. Acesta îşi aşază tabăra în Anch1alos. Se întoarce la Constantmopole
pentru a primi solii persani. Regele franciler cere tribut pentru tovărăşia de arme,
tnsă nu face nimic. Hanul cere mărirea plăţii hotărîte mai înainte, nu o capătă fi
începe războiul. El porunceşte slavilor să-i pună la îndemînă corăbii.

1 A treia zi au fost trimişi soli din cetatea împărătească şi a ajuns la
o cerere din partea senatului, care ii ruga să se întoarcă din călă
torie. Suveranul n-a dat ascultare soliei şi a poruncit solilor să se ducă acasă.
2 A patra zi a pornit mai departe. El a ajuns lingă un pod prea îngust pentru
atitea oşti, într-un loc mlăştinos şi neumblat, şi era greu de trecut pe acolo.
In apropiere se aflau izvoarele unui riu numit de localnici Xerogypsos 8 •
3 Oastea aştepta în neorînduială lingă locul de trecere, în faţa podului era
gălăgie nespusă, mulţimea oştenilor s~otea strigăte de neînchipuit şi unii
cădeau la pămînt din pricina îmbulzelii; atunci împăratul a încălecat, a luat
în mină un baston şi a făcut rînduială; a poruncit mulţimii să se dea la o parte,
a deschis o cale de scurgere şi a asigurat treptat trecerea oştilor prin înlăturarea
îmbulzelii. 4 El a stat astfel toată ziua nemîncat lingă pod şi a făcut cu putinţă
trecerea ln locul acela aflat la strimtoare. La apusul soarelui şi-a aşezat tabăra
la două mile depărtare de pod. 6 ln ziua ur~ătoare a măsurat loc de tabără
Ungă Anchialos, a rămas acolo cincisprezece zile şi s-a întors apoi în oetatea
împărătească, deoarece aflase că în Bizanţ au venit soli de la regele perşilor.
6 A treia zi au sosit în cetatea impărătească şi soli din lberia celtică 7• (Aceştia
se numesc in limba mai nouă franci.) Numele solilor erau Bosos si Bettos.
'
7 Pe aceştia i-a trimis la împărat stăpinul acelui neam (el se numea Theodoîmpărat

i .Te_ofilact i~ealizează t~tr-o măsură oarecare _pe slav~ şi nu-i cunoaşte tn mod direct, '
11:uma1 dm lecturi. sau _ecouri tndepărtate .. O descr_1~re mai amănu~ţită, bazată tot pe date
md1recte, la Procoprns dm Caesarea, Rdzboiul cu goţii (III 13-Ht) ş1 în tratatul de strategie
al lui Mauricius (XI, 4).
'
• Xerogypsos (în traducere românească „Ghips uscat"), rlu în Tracia în apropiere
de Anchialos (azi Pomorie). la sud de golful Burgas.
7
Iberia celtică sau Celtiberia, adică Spania. Numele celtiberilor apare mai tnUi
la Strabo (III, 4, ~). fiind folosit de istoricii bizantini spre a desemna pe francii din Spania
de nord-e~t. lnUim.rea şi osmoza dintre celţi şi iberi în această regiune a început cu cîteva
secole înamtea erei noastre.
•

~1
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rich) e şi cerea să dea ajutor de arme romanilor în schimbul. unui tribut şi să
pornească război împotriva hanului, dacă primeşte daruri. 8 Suveranul a
răsplătit pe soli cu daruri şi a rugat pe franci să-i dea. ajutor de arme făr~
plată, deoarece împărăţia romană nu trebuie supusă la tribut de către barba~
9 Hanul cerea de la împărat un adaus de bani pentru prelungirea înţe
legerii de pace. Deoarece suveranul n-a dat ascultare cuvintelor sale, barbarul
a pornit indatil cu război. Hanul a poruncit. sclavinilor să-i C(j_nstru.iască o
mulţime de bărci spre a le avea la îndemină la trecerea Istrulu1 9 •
4
Locuitorii cetăţii Singidunum dau năvală asupra slavilor. Din voinţa hanului
Singidunum este eliberat de împresurare. Slavii construiesc corăbii pentru trecere~
fluviului. Conducerea războiului din Europa este încredinţată lui Priscus, care îşi
alege ca locţiitor sau subcomandant pe Salvianus şi îl trimite să ocupe o strîmtoare.
Salvianus vede mulţimea barbarilor, se inspăimîntă şi fuge. În lupta de lingă o
cetăţuie romanii înving barbarul; iar cînd intervine hanul, se retrag.

1 Locuitorii din Singidunum au zădărnicit prin citeva înfruntări strinse
muncile sclavinilor şi au dat foc pregătirilor făcute de ei spre a construi mijloace de plutire. 2 De aceea barbarii au împresurat Singidunum, iar cetatea
a ajuns în culmea primejdiei şi nutrea slabe nădejdi de scăpare. 3 A şaptea zi
hanul a poruncit barbarilor să părăsească împresurarea şi să se întoarcă la
dînsul. Cînd au auzit barbarii toate acestea, au părăsit cetatea, ducînd cu ei
două mii de monezi de aur, o masă aurită şi haine. 4 Hanul a mers cinci parasange, şi-a aşezat tabăra lingă Sirmium şi i-a pus pe sclavini să-i construiască
corăbii, spre a pluti şi trece peste rîul Sava. 6 El făcea deci pregătiri de luptă,
iar sclavinii ascultau de poruncă şi-i puneau la îndemînă mijloace de plutire,
căci frica de căpitanii rînduiţi peste dînşii era o garanţie pentru înfăptuirea
acestor treburi. Deci au construit îndată bărci şi le-au pus la indemîna barbarilor, iar aceştia au trecut peste rîul din apropiere. 6 Hanul a ales o parte din
oastea sa şi i-a poruncit să alerge înainte şi să pricinuiască romanilor o intilnire înspăimîntătoare. A cincea zi a ajuns în Bononia. 7 Impăratul a numit
comandant în Europa pe Priscus şi i-a dat o oaste strînsă la repezeală, iar
Priscus l-a rînduit subcomandant pe Salvianus, i-a încredinţat o mie de călă
reţi şi i-a poruncit să ocupe locurile strîmte ale întăriturilor. 8 Acesta a inconjurat strîmtorile din Procliana 10, a aşezat tabără şi a stat acolo, iar a cincea
zi a ajuns dincolo de întărituri şi s-a intîlnit cu barbarii care înaintau. Văzînd
că nu are trupe îndestulătoare spre a se rîndui în linie de luptă s-a retras
repede şi s-a pus la adăpost în întărituri. 9 Barbarii au dat năvală la strîmtori,
dar n-au putut merge înainte, deoarece oastea romană stiitea de strajă al
8
Theodorich al Ii-lea, regele Burgundiei, a domnit între anii 587-613, iar războiul
bizantinilor împotriva avarilor şi slavilor a început în anul 592 (după Grafenauer, p. Gft)
sau 595 (după Labouda, p. 171).
9
Slavii locuiau pe atunci în grupuri mai mari sau mai mici atît la nord cît şi la sud
de Dunăre şi erau cunoscuţi mai ales ca buni tehnicieni în construirea punţilor sau podurilor
de lemn peste rîuri, precum şi la construirea de corăbii, după cum afirmă şi tratatul de
strategie al lui Mauricius. I. A. Kulakovskij, SlaCJjanskoe sloCJo «plot» "Zapisi Pizantijce"
Vizantijskij Vremennik, VII, 1900, p. 112-1.17.
'
10
Prcliana, trecătoare în munţii Haemus, pe drumul spre Marcianopolis (Devnja).
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1intrări şi împiedica mişcările barbarilor, d_e- aceea s-a ~scat. acolo .o încăie~are
:aprigă între romani şi barbari. 10 Ea ~ ţmut toată zn~a ş1 mulţi barba~1 au

fost ucisi iar subcomandantul armatei romane a cişt1gat lupta. In primul
schimb d~ noapte barbarii au mers.la han şi l-au vesti~ ce sfî~şi~ au avut ·Cel~
întîmplaţe. 11 In zorii zi.lei el a chemat pe "Sa~ur ş1 l-a tr1m1s C?- op_t mn
:de oşteni. Romanii nu s-au îns~ăimîntat de m~lţ1mea care ~e ~p.rop1a, ci s-~u
,rînduit cu hotărîre pentru încăierare. Barbaru au fost înfrmţ1, iar hanul ş1-a
luat oştile si a pornit la luptă. 12 Salvianus a r.ămas uimit de mulţimea trupelor nen~~ărate, iar în schimbul al doilea de noapte a părăsit trecătorile şi
s-a întors la Priscus.

5
Drumul hanului. El incendiază lăcaşul martirului Alexandru. Nu poate stoarce
adevărul de la cercetaşii romani nici cu lovituri de bici. Atacă Drizipera, de undu se
îndepărtează, fiind înspăimtntat de un vis. După Q încăierare lingă Heracleia,
Priscus fuge la Didymoteichon, iar cetatea Tsurulon este împresurată de han.
Înspăimîntat
mulţumeşte

de o scrisoare fictivă din partea lui Mauricius către Priscus, el se
cu o răsplată măruntă şi se îndepărtează.

1 Hanul a rămas trei zile pe loc în faţa întăriturilor; iar a patra zi şi-a
dat seama că romanii s-au retras. A cincea zi în zorii zilei şi-a început marşul şi a încercat să treacă prin locurile grele ale strîmtorilor, iar după trei zile
a ajuns în locul numit Sabulenţe Canalium. 2 Apoi s-a dus in Anchialos, a
pornit mai departe, a ajuns la lăcaşul martirului Alexandru, l-a dat pradă
focului nimicitor, a trecut trei mile mai încolo şi a întîlnit nişte cercetaşi
trimişi ca iscoade de către comandantul roman. 3 Barbarul a căutat să afle
prin lovituri de bici ce urmăreau cei prinşi, i-a ispitit asupra pricinii pentru
care umblau şi s-a mihnit că nu putea scoate de la ei adevărul, căci il înfundau
cu răspunsuri înşelătoare. 4 A cincea zi seara şi-a mutat tabăra lingă Drizipera 11 şi a încercat să asedieze oraşuJ. Deoarece cei din cetate se luptau cu
îndirjire, a şaptea zi barbarul a hotărît să facă maşini de sfărîmat ziduri.
5 In. cetate s-a iscat o gălăgie nemaipomenită şi locuitorii şovăiau şi n-aveau
nădejde ~ă scape, dar se prefăceau că sint cutezători: au închis porţile cetăţii,
au am~nmţat că nu ţin seama de împresurare şi că vor păşi la luptă dreaptă
lmpotr1va barbarilor; 6 însă se rînduiau in linie de bătaie numai din gură şi
dP. formă şi de fapt nu ieşeau din cetate, fiind stăpîniţi de teamă; totuşi prin
grija lui Dumnezeu barbarii s-au ferit să intre în luptă. 7 Li s-a părut că văd
ieşind din cetate la amiază o mulţime nesfîrşită de oşti romane şi că se îndreaptă
spre cîmpie, doritoare să se lupte şi să moară în luptă. Deci hanul a hotărît
de bună voie să se retragă, deşi duşmanii din faţă nu erau altcev.a decit o închipuire, o !':perietoare a ochilor şi o buimăceală a minţii. 8 A cincea zi a ajuns şi
hanul in "Perint, numit de romani Heracleia. Cînd a zărit pe neaşteptate oastea barbară, Priscus n-a intirziat s-o înfrunte. 9 S-a încăierat numaidecît in
luptă cu oamenii hanului, dar a întors spatele duşmanilor, neputînd ţine
piept înfruntării oştirii vrăjmaşe. De aceea comandantul romanilor împreună
·u Drizipera, lbcalitate în Tracia.
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cu. pedestraşii· s-au retras în Didymoteichon 1:2, 10 ·apoi .au ,ajuns în Tzurul~
Ion ia şi au adăpostit trupe~e in cetate .. Barbarii s-au ~rînduit in jurul. cetăţii
şi l-au împresurat pe Priscus cu tărie.: 11 Aflînd. împăratul de toate ace·stea
a început să se neliniştească şi să se teamă de urmări şi era foarte înspăimîn
tat de vestea celor intimplate.
12 A patra zi a luat o măsură înţeleaptă: a chemat·pe ttnul dintre scutierii săi şi i-a poruncit să se lase prins de bun'ăvoie de către barbari şi să spună
că îi duce lui Priscus o scrisoare a împăratului 14 ; îri aşa fel ca barbarii s-o
descopere pe nea.şteptate, să afle singuri conţinutul scrisorii, să se înspăi~
mînt'e şi să se întoarcă acasă, înşelaţi în nădejdile lor. Scrisoarea: era ticluită
în fel ul acesta.
13 „Lui Priscus, preavestitului comandant al celor două armate din Tra~
cia. Incercarea dusmanilor nemernici n-a adus nici o tulburare în sufletul
nostru cucernic, ci dimpotrivă ne-a făcut şi mai plini de r·ivnă pe·ntru pierderea
lor. 14 Să ştii un lucru, preastrălucite, că hanul va ieşi din ţara încredinţată
lui de romani cu blestem, ruşine şi multe pierderi. De aceea împreună cu norocoasa noastră oaste măria-ta te vei întări în cetatea Tzurullon şi vei lăsa pe afurisiţ?i de avari să umble pe unde le place, 15 căci am trimis pe mare corăbii
şi oaste să meargă la familiile lor şi să le prindă pe toate, pentru a-l sili pe blestematul conducător al avarilor să iasă din împărăţia noastră şi să se întoarcă
in ţara lui cu ruşine şi cu mare pedeapsă,".
16 Solul închipuit a dus la îndeplinire cele poruncite. A opta zi a fost
prins de barbari şi le-a dat de bunăvoie „scrisoarea împăratului"_. Hanul a aflat
conţinutul prin cineva care i l-a tălmăcit în limba părinţilor săi,, s-.a· înşelat
d~ cuvinte, s-a înspăimîntat .şi a făcut o înţelegere cu Priscus să se întoarcă
i~ ţara sa cit mai repede iii schimbul unei mici sume de bani, căci tăria înşe-.
lăciunii pusese stăpînire temeinică asupra barbarului.
;

6
După ce dă oşteanului această însărcinare, Pl'iscus se întoarce În Bizanţ.' El e trimis
la lstru să împiedice trecerea slavilor. Drumul străbătut de. el. Hanul se plînge de
. călcarea păcii, deoarece crede că este înfruntat cu război. Priscus critică, raspinge
şi iartă îndrăzneala unui orator care spune că împăratul calcă· tratatele,: ·el .arată .că
armele au fost luate împotriva slavilor.

I La sfirşitul toamnei comandantul a desfăcut tabăra şi a venit în Bizanţ,
iar romanii ieşiţi din oaste s-au răspîndit prin satele din Tracia să ,se hrănească.
2 .1?a începutul primăverii 15 comandantUl a fost t.~imi~ Q.e împărat Ia: Istru
spr~: a împiedica: neamurile, sclavinilor să treacă fluviul şi să lase f;~ră voia lor
Tracia în pace. Suveranul îi spunea lui Priscus că :barbarii.nu vor sta liniştiţi,
dacă romanii nu vor păzi cu tărie Istrul. 3 Priscus a luat conducerea călărimii,
iar Gentzon a fost rînduit de împărat în frunt'ea pedestrimii. In felul acesta, pe
la mijlocul primăverii, armata romană s-a adunat lingă Her~cleia. 4 A şaptea,
.

'

Didymoteichon, cetăţuie în Tracia.
Tzurullon, azi <;orlu, orăşel pe malul Mării Negre tn Tracia.
• . ' P . 14 Alte stratageme de felul acesta în tratatul de strateg '.i:! Al lui Maurfoius şi în 'diferi te
~crler1 cu caracter militar sau istoric.
n ·ln anul 59lt.
' . ,.
. r.
12

13

c

·
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zi comandantul a porunci~ să sc.~imbe tab~ra! a pus o::i-stea la _încercare, a nu~ă
rat trupele şi le-a impărţ1t banu, ca de ob1ce1, 5 apoi a pormt de a~ol~, a facut
patru zile de marş şi a ajuns in Drizipera. A stat in locul acela cmc1sprezece
18
zile şi după douăzeci de ~i~~ de marş ~ sos~t ~ Do_rostolo_n • 6 Han~l a afl8:~
din auzite de venirea oşt1rn romane ş1 a tr1m1s. soh la P~1sc1!s. Du pa ce so~n
s-au înfăţişat înaintea lui Pr~scus, Co~ (unul d1? bar~ar1) ş1-a început soha
cu cuvintele următoare: „Ce-1 asta, zeilor? 7 Cei cu frica de Dumnezeu incep
să mînuiască nelegiuirea. Romanii au rupt pacea, legea sfîntă a înţelegerii
de arme a fos\ călcată in picioare, floarea armoniei a suferit o înfrîngere,
rusinea în faţa credinţei s-a spulberat, jurămîntul mijlocitor şi-a pierdut
puterea. 8 Istrul vede feţe duşmănoase, _o ta~ără şi pe Priscu_s _înarma~,
cel care pină de curind însoţea ca pe o mireasa pacea intre avari ş1 romani.
lmpărate, eşti nedrept şi furi cu vicleşug războiul. Incercarea este nevrednică
de un suveran, gîndul n-are vlagă, voinţa ţine de hoţie, fapta rămîne un blestem pentru mulţime. 9 Coboară-ţi podoaba coroanei de pe frunte sau încetează de a pîngări demnitatea puterii. Voi aţi împins pe barbari la şcoala
josniciei, căci noi n-am fi învăţat să călcăm tratatele, dacă n-am fi găsit în voi
nişte dascăli ai minciunii, care sînteţi neostoiţi în război şi nu aruncaţi armele
sub privirile păcii. 10 Cind porţi război eşti nedrept, cînd faci o înţelegere
pricinuieşti durere şi tristeţe. Cind vei fi crezut pe cuvînt că doreşti linişte
fără războaie? Conducă torule de oşti, ruşinează-te de dragostea de oameni
pe care ţi-am arătat-o pînă acuma. V-am scăpat din nenorociri spre a vă avea
prieteni şi nu duşmani. Vai ţie, omenie care aduci numai dureri şi primejdii!
11 Cei care şi-au găsit scăparea în noi ne dau acum o răsplată duşmănoasă
şi ne înfruntă cu război ca şi pe zei, cetatea jurămintelor se află sub ameninţarea
împresurării, binele stă sub apăsarea răului, înşelăciunea se plimbă în voie, minciuna e stîlpul puterii şi împilarea îşi poartă oştile pretutindeni. 12 Conducă
torule, dacă iţi schimbi gîndurile şi începi a te teme de noi, vei păţi numai
ruşine, dar nu vei fi pedepsit; iar dacă nu faci aşa, vei avea drept dascăl răz
bunarea noastră împreună cu nenorocirile ei aducătoare de căinţă". 13 După
incheierea acestei cuvintări şi după ce oastea a fost pusă la grea încercare,
Priscus a trecut cu vederea îndrăzneala si cuvintele barbarilor. 14 El n-a răs
puns în pripă şi năvalnic, ci a spus nurr{ai că a pornit război împotriva sclavinilor, deoarece prin tratatele şi inţelegerile cu avarii nu era obligat să inceteze şi războiul cu geţii 17 •
7
Priscus trece. fluviul _şi tl înfru~tă noaptea pe banditul Ardagast. Acesta fuge, se
nou ~· trece n~vrnl în înot. Slavii prăd~~ori slnt sugrumaţi, iar prizom~rn tr1m1ş1 la Bizanţ. Pr1scus nemulţumeşte oştenu printr-o nouă împărţire a
prăzilor. Fapta este apărată cu şiretenie. Cuvîntarea lui în care dojeneşte oastea pentru neliniştea iscată din cauza prăzii.

lupţă, _ţug~ d_n~

1 ln a douăsprezecea zi comandantul a construit corăbii si a trecut
fluviul, deoarece auzise că Ardagast duce mulţimile sclavinilor În tinuturi
străine, spre a face prăzi de război, iar la miezul nopţii a năvălit asupra lui.
11
Drumul de la. Heracl~ia la Dorostolon (Silistra), adică de pe ţărmul Mării de Marsu~-vest _de Bizanţ, ş1 pînă la Dunăre, a fost străbătut în douăzeci şi patru de zile
mara, la
17
Prm geţi autorul înţelegea pe slavii din teritoriile locuite odinioară de geţi.
•
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2 Trezit din somn de zgomotele neaşteptate, Ardagast şi-a luat rămas bun
de la visuri, a încălecat pe un cal fără şea şi a fugit. Barbarul a dat p~ste
romani, a descălecat şi s-a prins in lupt'ă corp la corp, 3 dar n-a putut ţmea
piept oştirii duşmane şi a fugit din nou prin locuri greu de străbătut. Ardagast i-a depăşit in mişcări pe urmăritori, deoarece avea o fire deprinsă cu asemenea împrejurări, 4 dar i s-a întîmplat barbarului nenorocirea să dea peste
un mare trunchi de copac, incit ar fi ajuns o pradă uşoară pentru urmăritori,
dacă nu şi-ar fi găsit scăparea în fluviu: el a înotat pină dincolo şi a scăpat
de primejdie. 5 Romanii au trecut mulţimile sclavinilor prin ascuţişul sabiei,
au străbătut ţinutul lui Ardagast, au făcut prizonieri printre îngrămădirile
de arbori şi i-au trimis la Bizanţ. 6 Priscus a ajuns prilej de nemulţumire
pentru oşti, deoarece a încercat să dea împăratului partea intîi din pradă, pe
a doua feciorului mai mare al suveranului, iar restul căuta s-o im partă celorlalţi
urmaşi ai împăratului, îndrumind cu dărnicie tot ciştigul spre gloaţa împără
tească destul de numeroasă 18 • 7 Oastea romană se simţea jignită de irosirea
prăzilor de război, de aceea se răspindea pretutindeni nemulţumirea şi domnea
tulburarea. Comandantului ii era teamă de fapta sa, ii părea rău că încercase
să pună la cale lucrurile in taină şi nutrea acum alte ginduri mai înţelepte. 8
El a chemat în amurg căpeteniile oştilor şi a căutat să-i înduplece prin cuvinte meşteşugite că în ajun nu făcuse nimic ce nu se cuvenea. 9 După ce
căpitanii de despărţituri au răspuns într-un glas că îşi dau seama de tăria
cuvintelor sale, au adunat oştile în faţa comandantului. Acesta a început a
a le spune romanilor în limba părintească următoarele:
10 „Prieteni, oşteni şi tovarăşi de arme vrednici in lupte, dar nepricepuţi la tulburări, dacă vă deschideţi urechile şi inimile, voi încerca să vă dau
citeva sfaturi. 11 Cuvintele mele vor pricinui poate oarecare supărare, însă
vor îndrepta linia de desfăşurare a purtărilor voastre, căci e bine ca unui comandant să nu-i fie teamă să stea de vorbă cu oştenii, socotind că prin aceasta
şi-ar pune în primejdie prietenia lor. 12 De ce aţi pornit cu puteri unite împotriva noastră ieri şi alaltăieri şi v-aţi frămîntat la intimplare şi, să zic aşa, din
cale-afară? Eraţi supăraţi oare că dau prăzile voastre împăratului? Vă întristaţi că vestim izbinzile noastre? Fiecare din voi clocotea de minie că comandantul tmparte strădaniile şi triumfurile voastre statului, familiei imperiale şi
poporului. 13 Dar ce mărturii veţi avea pentru a putea arăta faptele voastre
de vitejie? Cine va vedea ostenelile voastre? Unde vom aşeza priveliştile
slavei voastre? Cum, unde, cind şi cui vom vesti bărbăţia voastiră? 14 Dacă
veţi fi numai voi martorii prăzilor, atunci truda voastră va intîlni puţină
crezare, izbinda va fi pusă la îndoială, triumful va părea un mi4, povestirile
înflorite vor răminea dovezi neputincioase, lipsite de conţinut şi departe de
a fi în stare să înlăture îndoiala. 15 Voi care aţi înfruntat moartea ca nişte
înţelepţi, alegînd suferinţa şi fapta întreagă, puteţi oare renunţa la glorie
ln schimbul prăzilor? Nu veţi ajunge oare sclavii prăzilor şi veţi nesocoti
aplauzele? De ce să vă robiţi sufletele pentru pofta de bani, voi care aţi dorit
să robiţi duşmanul şi umblaţi să cumpăraţi izbinzile punlndu-vă in primejdie
Mauricius avea şase feciori (Theodosius, Tiberius Petru Pavel Iustin şi Iustinian)
şi trei fete (Anastasia, Teoctista şi Cleopatra).
'
'
'
18
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sufletele? 16 Dragostea de .avere nu poate fi un tem~~ p~ntru ~lavă, iar_ ~~tea
de bani nu hrăneşte dorinţa de glorie. Sau vă lepădaţi de una dm ele sau mc~
tati de a mai călca în picioare
legile ostăşeşti!'. 19 ~
.

.

.

'

'

8
Armata se împacă din nou cu comandantul !n chip minun3:t. Un loc com?n despre
puterea şi influenţa limbii. în fruntea prăzilor care trebmesc _duse la B1za~ţ. es.~
rînduit Tatimer. Ce s-a intîmplat şi cum au fost scăpate prăzile de la slavu rnş1ţ1
în cale? După luarea lor, împăratul aduce mulţumiri lui Dumnezeu_ în bi~erică şi
hotărăşte rugăciuni de indurare. Conducerea bărbătească a centur10nulm roman
Alexandru în lupta împotriva slavilor.

1 Comandantul se afla încă. în· toiul cuvin tării sale şi înfăţişa războiul
în limba romanilor întocmai ca Terrtistocle 20 în limba grecilor din Atica,
Mulţimea a izbucnit in aplauze, împotrivirea s-a schimbat în bunăvoinţă,
blamul în laudă, gluma -muşcătoare· în cuviinţă şi toate s-au întors şi transformat în bine; 2 căci puterea limbii este în stare să stăpînească fir2a, să strîngă
în .·legi necesitatea, ·să prefacă gindurile, să întoarcă mişcările şi încercările,
să modeleze şi să dea alt!i înfăţişare tuturor lucrurilor, aducîndu-le sub ascultarea sa. 3 Deci Priscus a izbindit în cuvinte şi a trimis la împărat rodul ostenelilor şi prăzile de război sub ocrotirea a trei sute de oşteni, puşi sub ascultarea lui Ta timer 21 • 4 Acesta şi-a încep.ut călătoria spre Bizanţ, iar a şasea zi
a dat peste sclavini şi a căzut într-o primejdie neaşteptată. Pe cind se odihnea
la amiază in voie şi fără griji, iar caii păşteau iarbă, au năvălit peste <linsul
bar·barii 22 • 5 S-a iscat zarvă multă, iar romanii se aflau departe de cai. Tatimer s-a repezit Gu ciţiva înainte, a ajuns în apropierea barbarilor, dar a căzut
în mare primejdie, deoarece nu era în stare să ţină piept vrăjmaşilor. El a fost
fugărit şi atins de cîteva lovituri aruncate la întîmplare şi abia a scăpat cu
viaţă. 6 Romanii ajunşi pedeştri l-au salvat pe Tatimer şi au început din nou
lupta împotriva sclavinilor. 7 Încăierarea s-a înteţit şi romanii i-au răpus pe
sclavini, au pricinuit mult măcel, au prins cincizeci de barbari şi s-au.întors
în tabără, luînd prăzile romane din mîinile sclavinilor. 8 Tatimer si-a vindecat
rănile şi a ajuns la Bizanţ, aducind o recoltă foarte însemnată. Suveranul
s-a bucurat de cele întîmplate şi a petrecut noaptea în lăcaşul cel mai mare
din cetate 23 , ·apoi a înălţat rugăciuni de mulţumire împreună cu poporul
şi a cerut lui Dumnezeu izbînzi şi mai strălucite.
9 Priscus, cnnducătorul războiului, a poruncit unor oşteni să meargă
repede înainte şi să cerceteze împrejurimile. A doua zi n-a văzut dusmani in
)ocurile acelea, deci i-a poruncit lui Alexandru să pornească de dimin~aţă mai
departe, peste. rîul Helibachia 24 • 10 Alexandru a trecut rîul din apropiere şi
19

Discursul lui Priscus este un model de demagogie.
Temist-0cle (circa 525-!161 î.e.n.) conducător politic atenian de mare prestigiu tn
timpul războiului cu perşii.
·
21
Tatimer era probabil slav trecut la creştinism.
22
A_ceşţi ~cla_vini_nu erau seqentari.în ac~le locu;i, ci se in_filtrau spre sud în grupu~Î;
fapt ce reiese dm mex1stenJa unm front contmuu bme orgamzat.
23
In biserica Sf. Sofia din Constantinopole.
24
Helibach~a era probabil Ialomiţa. Între Helibachia şi Helis, cetate în cîmpia munt~ană, unde Drom1chete l-a ospătat pe regele Lisimah (Diodor din Sidlia, Biblioteca istorică,
XXI, 2), este o legătură, în sensul că Helis se afla aşezată undeva. pe Ialomiţa.
,,
20
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s-a intîlnit cu sclavinii. La vederea duşmanilor barbarii au fugit in bălţile
din apropiere şi într-o pădure deasă. Romanii au încercat să-i prindă. 11 Cînd
au ajuns în nămol, au căzut într-o nenorocire de neocolit şi ar fi pierit cu toată
intocmirea, dacă Alexandru n-ar fi scos în grabă romanii din mocirla aceea.
12 Căpitanul Alexandru a înconjurat locul şi a încercat să-i piardă pe sclavini prin foc, dar flacăra pîlpiia greu şi nu se întindea din pricina umezel~i,
iar atacul lui Alexandru n-avea sorţi de izbîndă. Intre barbari era un gep1d
care îmbrătisase cindva credinta crestinilor. 13 El a trecut de partea romanilor
şi le-a arăt~t cu degetul calea de pătrundere înainte. Romanii au ajuns stă pinii
intrărilor şi i-au învins pe barbari. Alexandru a făcut cercetări şi a căutat
să afle din ce neam erau cei prinşi, 14 dar barbarii împinşi într-o deznădejde
de moarte nu ţineau seama de pedepse, ca şi cum lovirurile de bici ar fi căzut
pe trupurile altora 25 •

9 .
Gepidul dă pe faţă tainele duşmanilor şi îndeamnă romanii să pună mina pe rege
printr-un atac neaşteptat. Barbarii prinşi sînt măcelăriţi din porunca lui Priscus.
Gepidul făgăduieşte să dea ajutor la înşelarea regelui; este cinstit de Priscus cu
daruri şi promisiuni. Cum a fost înconjurat şi zdrobit regele barbar. Romanii dau
mulţumiri lui Dumnezeu şi ajung în mare primejdie. Căpitanii trupelor de strajă
şi cîţiva oşteni sînt pedepsiţi.

1 Gepidul povestea şi arăta în amănunţime toate lucrurile spunînd că
cei prinşi fuseseră sub conducerea lui Musocius, care în limba barbarilor avea
titlul de rege 28 , iar acesta se afla la treizeci de parasange depărtare şi i-a
trimis pe cei prinşi să cerceteze oastea romanilor, deoarece auzise de nenorocirea întimplată de curind lui Ardagast. 2 El îi indemna pe romani să năvălească
în grabă şi să-l prindă pe rege printr-o înfruntare neaşteptată. Alexandru
a mers la Priscus şi i-a dus barbarii, iar conducătorul războiului a poruncit
să fie măcelăriţi. 3 Gepidul acela de neam barbar a ajuns pînă la comandant
şi i-a arătat gindurile barbarilor, apoi l-a sfătuit pe Priscus să-l înfrunte pe barbar şi l-a încredinţat că va izbuti, deoarece el, gepidul, îl va înşela pe barbar.
4 Priscus a ascultat cu bucurie cuvintele sale, l-a răsplătit pe fugar cu daruri
strălucite, l-a întărit sufleteşte cu promisiuni măreţe şi l-a trimis să-l înşele
pe barbar. 5 Gepidul s-a dus la Musocius şi a cerut de la el o mulţime de bărc
monoxile spre a trece peste rîu oamenii lui Ardagast aflaţi in nenorocire.
6 Socotind vorbele înşelătoare drept un scut de apărare, Musocius i-a dat monoxile, ca să scape din nevoie pe oamenii lui Ardagast. Gepidul a luat o sută şi
cincizeci de bărci şi treizeci de vîslaşi şi a ajuns dincolo de rîul numit de loca Inici
Informaţi~le despre populaţia de la nordul Dunării sînt vagi şi neconcludente,
deoarece armata bizantină rămăsese puţin timp în acele locuri. Slavii erau în mişcare spre
sud, dar alături de dînşii exista o populaţie stabilă care cultiva pămîntul şi întreţinea
prin munc.a ei viaţa grupurilor înarmate aflate în luptă.
28
Titlul de rege la slavi este menţionat şi în alte izvoare antice. Treizeci de parasange
erau aproximativ o sută optzeci de km; prin urmare, reşedinţa regelui se afla destul de
·
departe de Dunăre.
26
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Paspirios 27 • 7 "?riscus _a P?rnit la ?r1:1.m. de diminei;iţă, după ?.Um ~e înţeleseseră.
Gepidul s-a ferit de pr1vmle mulţ1mu, iar pe la m1ez~l !1opţu a aJu!1s la comandantul roman si i-a cerut să-i trimită o sută de oşteni bme înarmaţ1 spre a trece
prin ascuţişul ~abiei pe barba:ii aflaţ~ de strajă. 8 c.omanda~tul a adun~~ ~ou~
sute de oameni si i-a dat căp1tanulu1 Alexandru. Cmd au aJuns romanu lmga
riul Paspirios, gepidul l-a ~.induit p~ Alexandru în ascunzi.şuri, .~ata de n_ă:
vaiă. 9 După căderea nopţn barbaru dormeau un somn admc, fund torop1ţ1
de băutură si cufundati în visurile lor. Gepidul se pregătea în glumă să măce
lărească barbarii. 10 I~ schimbul al treilea de noapte s-a tras puţin la o parte,
a ajuns in locul unde erau cei rînduiţi pentru înfruntare şi l-a luat pe căpitanul
Alexandru. I-a condus pe romani pînă la rîul Paspirios, a dat şi a luat un cuvint de ordine şi a înaintat împotriva barbarilor. Pe cînd aceştia încă dormeau,
gepidul a dat semnale lui Alex:andru prin cînt.iece de-ale avarilor. 11 Alexandru
a năvălit asupra barbarilor şi le-a tăiat firul somnului şi al vieţii, apoi a pus
stăpînire p~ bărci, a trimis soli la comandant şi l-a îndemnat să treacă repede
la înfruntare. 12 Priscus a luat trei mii de oşteni, i-a împărţit în bărci şi a trecut riul Paspirios, iar la miezul nopţii a pornit la atac. Barbarul era ameţit
de vin şi-şi pierduse stăpînirea de sine, căci prăznuise în ziua aceea moarteH
fratelui său, cum e obiceiul la barbari. 13 S-a răspîndit o spaimă cumplită
şi barbarul a fost prins. Romanii şi-au petrecut noaptea vărsînd singe, iar
la ivirea zorilor comandantul a pus capăt măcelului. Pe la ora a treia din zi
a trecut fluviul cu toate lucrurile şi oştile sale. 14 Insufleţiţi de aceste izbin;:;i
romanii au păşit apoi la petreceri şi mai pe urmă s-au întovărăşit la chefuri,
uitind la beţie de datorie şi de pază, numită de obicei în limba lor părintească
sculea 28 • 15 Cei învinşi s-au strîns la un loc şi au dat năvală asupra romanilor:
şi înfruntarea lor ar fi fost mai grozavă decît atacul romanilor, dacă Gentzon
n-ar fi adunat trupele de pedestraşi şi n-ar fi învins în luptă. A doua zi dimineaţă, Priscus a tras în ţeapă pe căpitanii st'răjilor şi a biciuit cu asprime
pe ciţiva din rîndurile oştirii.

10
P_riscus prime?te por~ncă s~ i~rneze dincolo de _Istru. Oştenii s~. revoltă şi nu acceptă
dm două motive. Pr1scus hmşteşte sufletele ş1 astîmpără mînnle. Cum a fost prins
un gepid care a ucis un însoţitor al împăratului şi cum s-a apărat el cu minciuni.
Pedeapsa lui cea din urmă.

1 Suveranul l-a trimis pe Tatimer la comandant cu o scrisoare împără
în care cerea ca romanii să ierneze acolo 29 • După sosirea lui Tatimer
şi după ce a fost cunoscut conţinutul scrisorii împărăteşti s-au iscat in oaste

tească

27
~iul Paspirios era probabil Siretul sau unul din braţele Dunării la nord de trecă
toarea Gmrge~i - Vadu. Oii,_ deoarece autorul ne spune că se afla la o depărtare de 30 de
parasange (a~1că aproXImativ 180 km) de rîul Helibachia (Ialomiţa). La Herodot (IV,
48) pentru Siret apare numele Tiarantos .
. za ~uvtntul latin sculca „gardă, pază", de origine germanică, a trecut to greaca bizantmă ş1 a căpăţat o largă răsptndire tn rîndurile militarilor. H. Zilliacus Zum Kampf
der W eltsprachen im ostriimischen Reich, Helsinki, 1935, p. 235.
'
29
~m~ta _bizant~nă a st~ruit deci un timp şi chiar a iernat undeva între localităţile
actu.ale .~mrgm ş1 <?alaţi. Interior~ ptnă.la munţi rămtnea o enigmă pentru ea, iar spaima
era JUSt1fwată de hpsa unor cetăţi întărite şi de dificultăţile aprovizionării.
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zarvă şi nelinişte. 2 Mulţimea romană s-a răsculat: oştenii respingeau poruncile împăratului şi cereau să petreacă timpul îngheţului la casele lor şi nicidecum să rămină pe pămîntul barbarilor. Ei ziceau că gerurile sînt de neînchipuit, iar mulţimile barbare de neînvins. 3 Comandantul a înduplecat oastea
cu oarecare meşteşug de conducere militară şi i-a liniştit pe cei greu de ţinut
în friu. După ce mulţimile au început să asculte, comandantul romanilor
a desfăcut tabăra pe pămintul barbarilor.
4 In aceste zile, prin grija lui Dumnezeu, a fost prins in plasa dreptăţii
făptUitorul unei ucideri, şi anume cel care făcuse un omor in Anchialos, cînd
a avut loc urmărirea unei căprioare de către mulţimea din jurul împăratului
(căci se cuvine să arătăm şi pricina pentru care pronia cerească nu rămine
cu braţele încrucişate, ci cutreieră zilnic int,reg pămintul locuit de oameni
şi cu ochi neobosiţ.i priveşte spre toate cele din lumea aceasta şi plăteşte
întotdeauna siluirile făcute muritorilor). 6 După un timp oarecare el a ajuns
in cetatea împărătească şi a dat centura cu podoabe aurite unui meşter aurar
ca să culeagă aurul de pe ea. Meşterul a cercetat părţile nespus de iscusite
ale centurii, felul cum au fost smulse cu sila precum şi trăsăturile grosolane
de pe faţa barbarului şi a bănuit că omul acesta a făcut un furt. 6 El a chemat
şapte bărbaţi aflaţi în slujba aşa-zisului pretor al mulţimilor 30 şi a dat barbarul
în judecată. Aceştia l-au condus pe barbarul trufaş şi nespus de incăpăţinat
în casa unde se făceau cercetările şi învinuirile, au folosit un tălmaci şi l-au
întrebat de unde are rămăşiţele unei centuri atit de vestite şi măreţe. 7 Ucigaşul (care era din intimplare gepid) se apăra cu deosebită dibăcie şi iată
ce-a spus. Neamul longobarzilor se afla sub conducerea lui Albuis, 8 iar acesta
s-a îndrăgostit de o fată tinără, care era intimplător fiica lui Conimund, conducătorul gepizilor. Deoarece n-a putut s-o înduplece prin cuvinte, a căutat
s-o ia cu sila. Îndrăgostitul a pus la cale o lovitură, a năvălit pe neaşteptate
şi a răpit fecioara: şi aşa a încolţit săminţa războiului. 9 Longobarzii au pornit
la luptă, iar Conimund a trimis soli la împăratul Iustin cel Tinăr, rugindu-l
să-l ajute cu armele. Pentru ca solia să fie bine primită de împărat, nedreptă
ţitul a trimis suveranului daruri măreţe. 10 Împăratul a fost înctntat de mări
nimia celui care cerea şi s-a lăsat stăptnit de milă: a alcătuit o scrisoare şi
a poruncit comandantului Baduarius să adune oştile din Sciţia şi Moesia
şi să-l ajute pe Conimund. 11 Albuis a aflat toate acestea, dar, fiindu-i teamă
de oştile romane, l-a rugat pe cel nedreptăţit, prin făgăduieli de înţelegere şi
daruri strălucite, să-l dezlege, să zicem aşa, de orice vină şi i-a cerut să-l ia
de ginere şi să facă nuntă in lege. 12 Conimund n-a indurat această jignire
neruşinată şi a crezut nimerit s-o înfrunte cu război. S-au rinduit în luptă
şi au învins romanii, iar stăpini peste prăzile de război au ajuns învingătorii 31 •
„lată cum am ciştigat această centură strălucitoare", zise el. 13 Apoi a foi:it
întrebat de oamenii rinduiţi la judecată ca într-o cunună: „Şi cine era tinărul
care purta această vestită centură?" El a legat minciună de minciună şi a răs
puns: „Cel care purta vestita centură era feciorul unei ţiitoare a regelui
longobard. L-am răpus în luptă, am despuiat mortul şi am luat centura ca
răsplată a primejdiilor prin care am trecut". 14 Aşa a vorbit cu deosebită

care ţinea de „pretorul mulţimilor" fusese înfiinţată de Iustinian şi
în special furturile (Procopius din Caesarea, Istoria secretă, 20, 9).
81
ln această povestire este expus unul din motivele războiului dintre longobarzi şi
gepizi, terminat cu tnfrîngerea acestora din urmă în anul 567.
30

urmărea

Dregătoria
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dibăcie si tărie barbarul si· a izbutit să fie crezut pe cuvint, căci nu mai lipsea
mult si Îsi ascundea omo'rul. El a fost scos de sub învinuire. După c~ a fost
achita.'t, ~n bărbat din preajma pretorului a cîntărit mai ?U luare a~inte cuv~n
tele lui si a încercat să afle cînd au avut loc întîmplările povestite de gepid.
15 De a~eea judecătorii au alergat în grabă şi l-au silit pe ba~bar să ~-e întoarcă
iar la judecată. După ce s-a înfăţişat din_ nou, conducătorul Judecăţn l-a între:
bat în ce timp s-au petrecut cele povestite. 16 Deoare?e e_ra vor~a d_e lu~ruri
mai vechi şi s-a văzut că întîmplările au avut loc cu treizeci de am mai. înamt~!
iar cel învinuit n-avea încă această vîrstă, dregătorul aflat în fruntea Judecăţn
l-a supus pe barbar la chinuri. 17 Cînd limba lui a început să vorbeasc_ă altceva, iar pedeapsa l-a împins pe barbar să spună ce se cuvenea, ucigaşul
s-a prins singur în cursă, a dat pe faţă omorul şi şi-a mărturisit crima.18 Tică
losul de barbar şi-a primit pedeapsa pentru cruzimea sa, a fost aruncat să fie
sfirtecat de animalele sălbatice, apoi a ajuns pradă focului care nimiceşte
totul.

11
Monştri în cartierele mărginaşe ale Bizanţului. Petru, fratele lmpăra'tului, este numit
comandant al armatei din Europa. Priscus trece cu oştile peste fluviu. Hanul caută
să afle pricina; oamenii săi îl sfătuiesc să nu pornească război. Priscus veştejeşte
mîndria lui prin înţelepciunea medicului Te9dor, care îi povesteşte o întîmplare
veche despre egipteanul Sesostris. Hanul îşi schimbă glndul şi cere de la Priscus o
parte de pradă. Sînt înapoiaţi prizonierii. Priscus este dojenit pentru această faptă
de către Mauricius.

1 In acest an s-au născut în părţile mărginaşe ale cetăţii nişte fiinţe
ciudate şi împotriva aşteptărilor: un prunc cu patru picioare şi altJul cu două
capete. Cei care au scris. cu grijă istorie spun că naşterea unor asemenea fiinţe
nu este spre binele cetăţilor 32 • 2 Aceste fiinţe ciudate au fost arătate suveranului Mauricius şi apoi nimicite. Împăratul l-a înlăturat de la conducere
pe comandantul războiului şi a rînduit în fruntea oştilor romane pe· fratele său
(numit Petru). Priscus nu fusese înştiinţat de aceste schimbări. 3 El a luat
oştile şi a trecut fluviul, dar a nemulţumit trupele, deoarece le-a istovit în
ţara barbarilor; deci se temea să nu-l înfrunte barbarii pe neaşteptate şi să-i ia
prăzile. 4 Hanul a aflat de. retragerea armatei romane şi s-a mirat mult,
apoi a trimis soli la Priscus şi a căutat să afle pricina întoarcerii sale îndărăt.
Priscus l-a dus pe han cu vorba cit a putut. 5 După trei zile a primit vestea
că hanul are de gînd să înfrunte oştile romane şi că a poruncit mulţimilor
de sclavini să treacă Istrul; de fapt însă era supărat· şi mînios, pentru că oştilor
romane le mergea prea bine. 6 Targitios şi fruntaşii barbarilor l-au sfătuit
pe han să pună capăt războiului, spunîndu-i că n-are dreptate să fie supărat
pe romani. 7 Deci Priscus a trimis cu mărinimie la han un sol (cu numele
Teodor), bărbat drept şi dibaci din fire, medic de meserie, şi slobod la limbă.
Acesta s-a dus cu dîrzenie şi încredere la han. 8 Barbarul era mîndru de izbînPrin menţionarea în treacăt a monştrilor autorul pregăteşte cititorul pentru catasdetronarea şi ucid~rea lui Mauricius şi a feciorilor săi.
·

·

32
•

trofa

fmală:
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zile sale şi se purta cu deosebită trufie; el zicea că e stăpînul neamului întreg
şi că nu-i nimeni pe pămînt să-i poată sta împotrivii. pînă unde străbat razele
soarelui. 9 De aceea solul, stăpîn pe multe cunoştinţe istorice, a căutat să
infrîneze mîndria barbarului prin pilde. E pentru noi un prilej binevenit să
arătăm aici această învăţătură a istoriei, căci iată ce i-a spus 33 : „ Hane, ascultă
o povestire veche şi nespus de înţeleaptă". După ce a început să povestească,
l-a f Jrmecat pe barbar şi nu şi-a mai întrerupt istorisirea pînă la capăt. 10 „Cică
Sesostris a ajuns cîndva foarte fericit şi cel mai vestit faraon din Egipt 34 •
O istorie veche spune că era putred de bogat şi nu putea fi răpus de nimeni
in luptă. 11 Barbarul s-a îmbătat pînă într-atîta de putere, să zic aşa, încît
şi-a făcut un car aurit, l-a împodobit cu pietre scumpe, s-a aşezat în el, a înlă
turat caii şi catîrii şi a pus jugul pe grumazul regilor învinşi, iar nenorociţii
aceştia trăgeau spre tîrg carul în care se afla Sesostris. 12 Deci faraonul egiptean nu păstra me,sura în izbînzile sale şi de multe ori îşi bătea joc în văzul
tuturor de soarta celor răpuşi în luptă. Se zice că într-o zi luminată şi de mare
sărb:'\toare, cînd se aflau de faţă mul·ţimile din Egipt, unul dintre regii înjugaţi h car nu voia să tragă carul, ci înt1rcea capul şi se uita mereu înapoi, privind la mişcarea roţilor. 13 S-a ivit deci o nepotrivire in trasul carului, deoarece cei aşezaţi în jug nu trăgeau to·ţ.i deodată. Atunci faraonul egiptean a zis
celui care se răsucea mereu: « Omule, ce tot te uiţi înapoi? De ce priveşti
mereu la roţi? Unde vrei să ajungi?» 14 Cel întrebat a răspuns lui Sesostris cu
multă înţelepciune : <c Mă cuprinde mirarea cînd văd mişcîndu-se roţile,
căci au o mişcare ciudată: părţile de sus cad Ia pămînt, iar cele de jos se ridică
apoi din nou în sus». 15 Cică, auzind aceste cuvinte, Sesostris a învăţat
să nu mai fie trufaş. El a poruncit să ia jugul de pe grumazurile regilor şi
a pus să tragă catîrii. Invaţă-te minte, hane. Nimic nu-i mai trecător in lume
ca fericirea". 16 Hanul s-a minunat de blîndeţea bărbatului şi a părăsit trufia,
a încetat să mai fie cutezător şi a ajuns om paşnic 35 • După ce a stat mai mult
timp în tăcere, a spus către Teodor: 17 „Ştiu să poruncesc inimii mele, cînd
se aprinde: mă pricep să-mi stăpînesc mînia, cind vine timpul să mă supăr.
Teodore, eu nu mai sînt supărat pe Priscus. Să-mi fie şi el prieten credincios.
Hanul să primească o parte din pradă, căci a năvălit în ţară Ia mine şi a jefuit
supuşii mei, deci roadele izbînzii să fie ale noastre împreună". 18 După aceea
l-a răsplătit pe Teodor cu daruri şi l-a trimis la Priscus. Teodor a venit la Pris33
Povestirea de faţă este atestată la scriitorii antici Herodot, Diodor din Sicilia,
Strabo, Lucan şi Pliniu cel Bătrîn. Ea avea o mare vechime şi s-a răspîndit graţie sîmburelui
de morală cuprins într-însa, prin care întreaga antichitate protesta împotriva tiraniilor
de pretutindeni. Teofilact a preluat-o de la Herodot sau Diodor din Sicilia şi fiind originar
din Egipt, avea poate şi motive personale s-o popularizeze în Bizanţ.
'
34
Lui Sesostris i se atribuia cucerirea Asiei, Etiopiei, Nubiei şi a unei părţi din Europa, precum şi intro~ucer~a mai. multor. le~i şi. obic~iuri la egipteni. Probabil în figura lui
legendară s-au contopit mai mulţi faraom dm dinastia a douăsprezecea, şi anume Senusert I
{1975-1925), Senusert II (1896-1877), Senusert III {1877-1839). Ultimul a ridicat
piramidele de la Dahschur şi a înaintat pînă la Sichem, în Palestina.
35
Succesul diplomaţiei lui Teodor era aparent şi se datora poziţiei strategice slabe
a hanului, care ~. reacţ.ionat cu abilitate ~i a reuşit să obţi~ă prizonierii. Atît ţinuturile de
la nordul Dunăru cît şi cele de la sudul ei făcuseră parte dm Imperiul roman iar Bizanţul
se considera singurul succesor legitim al acestuia.
'
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cus şi i-a împărtăşit cuvintele barbarului, iar Priscus a rînduit a doua zi o adunare şi i-a îndemnat pe romani să împartă prăzile cu barbarul. 19 Romanii
n-au păşit repede spre ceea ce urma să le fie prielnic, ci s-au răsculat împotriva
comandantului. Acesta a folosit tot felul de cuvinte cit se poate de nimerite
şi a înduplecat oştile să dea barbarului o parte din pradă. 20 Romanii au
trimis hanului barbarii prinşi în luptă, însă nu i-au îngăduit să fie părtaş
la pradă şi în felul acesta au pus capăt neînţelegerilor. Hanul s-a bucurat
de înapoierea barbarilor şi i-a lăsat pe romani să treacă prin ţara sa. 21 Deci
aceştia au dat hanului cinci mii de barbari şi au ajuns în Drizipera. Comandantul a venit în Bizanţ, dar a fost dojenit de Mauricius pentru greşelile şi prostia_
sa, căci n-a chibzuit destul şi a lăsat prada de război in mina barbarului.
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1
Comandantul Petru este trimis în locul lui Priscus şi merge în mijlocul armatei cu
porunci de la împărat. Oştenii se răsccală din cauză că primesc solda parte în haine,
parte în arme şi parte în bani. l\1auricius este înfruntat în adunare cu mustrări
ruşinoase. Comandantul linişteşte pe cei miniaţi, citeşte o hotărîre binevoitoare
a împăratului pentru răsplătirea celor vrednici şi îşi cîştigă bunăvoinţa armatei.
Vorbele de ocară sînt lăsate la o parte şi se aduc laude împăratului.

1 După îndepărtarea lui Priscus în felul acesta, a fost numit conducător
al războiului Petru, care se întîmpla să fie şi frate bun cu Mauricius. Împă
ratul a alcătuit scrisori şi le-a încredinţ.at comandantului, apoi a pregătit
plecarea lui din cetate 1 şi i-a poruncit să se ducă în tabără. 2 Una dintre
scrisorile împăratului cuprindea felul in care trebuia împărţită solda oştenilor,
căci ea hotăra ca solda să fie dată în trei chipuri: în haine, arme şi în bani de
aur. 3 Comandantul a pornit din Perint şi a ajuns în Drizipera, apoi a părăsit
Drizipera şi s-a îndreptat spre Odessos, unde a intrat în tabără şi a fost
primit cu onoruri deosebite. A patra zi comandantul a încercat să vestească
mulţimii deciziile suveranului. 4 Mulţimea era gata de răscoală, căci auzise
de hotărîrea împăratului. Cînd comandantul a adunat oştile într-un singur loc
spre a face ascultate cuvintele împăratului, armata s-a răsculat, l-a părăsit
pe comandant fără să-l mai lage în seamă şi a tăbărît plină de tulburare la patru mile de acolo. 5 Văzind răscoala, Petru a ascuns măsurile
cele mai dureroase ale împăratului: el avea în mină şi unele hotărîri
împărăteşti
prielnice mulţimilor de oşteni şi a socotit nimerit
să le împărtă~easr ă numai pe acestea oştirii romane. 6 Romanii au
venit la adunare blestemîndu-1 pe Mauricius, iar comandantul căuta să
liniştrn$că minia oştenilor cu vorbe înţelepte şi împăciuitoare, vestindu-le
numai hotărlrile plăcute ale împăratului. 7 Cele mai binevoitoare dintre ele
erau următoarele: romanii vrednici în lupte, ajunşi în nenorociri din pricină
că au înfruntat primejdiile cu tragere de inimă, vor fi de acum înainte scutiţi
de serviciu şi vor primi hrană în cantităţi suficiente cu cheltuiala împăratului,
iar copiii oştenilor care au căzut în lupte vor fi înscrişi pentru război în locul
părinţilor 2 • 8 După ce a vestit toate acestea de pe nişte trepte înalte a înduplecat oastea şi a făcut-o ascultătoare. Ea a pus capăt supărării şi fiecare îşi
îndrepta cu bunăvoinţă gindurile spre împăratul Mauricius. 9 Acoperit puţin
1

ruţi.

Petru a plecat în anul 595.

z Urmaşii militarilor morţi în luptă păstreazli unele privilegii ale înaintaşilor dispă
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mai înainte de ocări suveranul era cum ridicat în slavă, deoarece mulţimea
se arată nestatornică'. şi nu ajunge niciodată la ţintă, ci se schimbă la întîmplare şi cum crede că e mai bine, după cum bate vîntul.
2
Răscoala este adusă la cunoştinţa împăratului.

Înaintea armatei merg o mie de
care întîlnesc slavi cu prăzi bog?-te _şi se luptă ~u. dînşii. :Vitejia unui roman.
Barbarii sînt ucişi. Petru se loveşte ş1 îşi rupe un p1c10r la vmătoare. Împăratul
este nerăbdător din pricina întîrzierilor, îi scrie şi îl dojeneşte. Auzind că slavii
pregătesc o expediţie duşmănoasă spre Bizanţ, îi porunc~şte .. să. rămînă în Tracia.
Plecarea lui Petru dintr-un loc în altul. Este rugat de locmtorn dm Novae să sărbă
torească împreună cu ei pe martirul şi sfintul Lupus. Apoi el se duce la Theodoropolis.
oşteni

1 Aşa i-a scăpat comandantul pe oşteni de hotărîrile dureroase, iar a patra
zi l-a vestit şi pe suveran de răscoala armatei, apoi a părăsit Odessos, a mers
prin stînga acelor ţinuturi, a ajuns în Marcianopolis şi a poruncit ca o mie
de oşteni să înainteze mai departe. 2 Ei au întîlnit şase sute de sclavini care
duceau o pradă romană bogată: aceştia jefuiseră Zaldapa, Aquis şi Scopis 3 ,
ii rlespuiaseră din nou pe bieţii nefericiţi şi încărcaseră prăzile într-o mulţime
de căruţe. 3 Cînd au văzut barbarii că sînt înfruntaţi de romani şi se află sub
ochii lor, au început a măcelări prizonerii şi au ucis tineretul bărbătesc în floarea
vîrstei. 4 Deoarece încăierarea nu mai putea fi ocolită, barbarii au strîns
la un loc căruţele şi au făcut în jurul lor un zid de apărare, apoi şi-au pus Ia adă
post în mijlocul întăriturii pruncii şi femeile. 5 Romanii n-au cutezat să se
apropie de geţi (căci acesta era numele vechi al barbarilor) 4 şi n-au trecut la
încăierare, deoarece se temeau de suliţele aruncate de barbari, din întăritură,
asupra cailor. 6 Conducătorul (cu numele Alexandru) a poruncit romanilor
in limba strămoşească a romanilor să se dea jos de pe cai şi să înfrunte primejdiile duşmanilor în luptă închegată şi bine rînduită. 7 Romanii au descă
lecat, s-au apropiat de locul întărit şi au început a arunca şi primi lovituri de
săgeţi şi suliţe. 8 Lupta s-a aprins de o parte şi de alta, iar un roman a păşit
înainte, şi-a adunat toate puterile, a sărit pe o căruţă din lanţul de apărare
al barbarilor, apoi a rămas pe ea şi a început a lovi cu sabia pe cei care se apropiau de dînsul. 9 Barbarii au suferit o înfrîngere care n-a putut fi ocolită,
deoarece romanii i-au scos din întăritură. Nefiind în stare să se apere, barbarii
au ucis şi pe ceilalţi prizonieri, iar romanii i-au înfruntat cu putere şi pînă
tîrziu seara abia au putut să-i măcelărească pe barbarii din întăritură. 10 A doua
z~ în"."ingăt?rii I-au vestit pe comandant despre cele intîmplate. A cincea
zi a aJuns şi comandantul în locul acela, a văzut izbînzile celor trimisi înainte
şi a împărţit daruri oştenilor care s-au învrednicit in luptă. 11 In zi{ia urmă
toare Petru a încercat ~ă meargă la vînat şi a pătruns intr-o pădure deasă,
un~e se a~cun~ea 1:1n mistreţ- enorm. Ci~nii au început să latre cu putere, iar
~mmalul izgomt dm ascunziş s-a repezit asupra lui Petru. 12 Comandantul
şi-a întors calul spre a scăpa cu fuga, dar s-a lovit de un arbore înalt şi şi-a
8
Scopis era probabil puţin mai la sud-est de Zaldapa iar Aquis pare a fi localitatea
Aquae Calidae (azi Miroljubovo, la vest de Burgas).
'
' Sclavinii erau numiţi geţi, deoarece locuiau în ţinut1.1.rile locuite altădată de aceştia.
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fracturat piciorul stîng. Chinuit de dureri îngrozitoare a rămas pe loc şi a suferit foarte mult din pricina loviturii. 13 Împăratul era neliniştit de intirzierea
comandantului, se mira de lipsa de fapte războinice şi îl dojenea în scrisorile
sale. 14: Petru n-a putut suferi ocara din scrisorile împăratului şi, fiind incă
torturat amarnic de boală, şi-a strămutat tabăra, iar după patru popasuri
a ajuns în locurile unde se aflau sclavinii. 15 In a zecea zi suveranul Mauricius
a trimis o scrisoare fratelui său să rămînă în Tracia, căci Mauricius auzise că
mulţimile sclavinilor işi indreaptă paşii spre Bizanţ. 16 De aceea comandantul
s-a dus în cetatea Piston, iar mai pe urmă a sosit în Zaldapa. A doua zi a mers
şi în Iatropolis, a trecut pe lingă cetatea Lataricium şi a tăbărît lingă Novae 5 •
17 Locuitorii de acolo au aflat de venirea comandantului, au ieşit afară din
cetate, i-au făcut o primire cît se poate de bună şi l-au rugat pe Petru să prăz
nuiască împreună cu dînşii sărbătoarea martirului Lupus, căci in ziua aceea
erau în ajunul sărbătorii martirului Lupus 6 • 18 Comandantul a răspuns că
nu poate rămîne acolo, deoarece e nevoit să plece mai departe. Fruntaşii
cetăţii i-au cerut însă in mod stăruitor şi au îndesit mereu rugăminţile, incit
l-au silit pe comandant să ia parte Ia sărbătoare. 19 Petru a rămas in orăşelul
acela două zile, apoi a pornit mai departe şi-a aşezat tabăra lingă Theodoropolis, iar în zorii zilei a ajuns Ia Curisca 7 •

Petru este primit cu cele mai mari onoruri de către cetăţenii şi fruntaşii din Asemum.
El rămîne încîntat la vederea unor oşteni aleşi şi încearcă zadarnic să-i obţină de la
orăşeni. Se naşte o ceartă aprigă cu înfruntarea locurilor sfintd şi a episcopului.
Pină la urmă e înşelat în nădejdile sale şi părăseşte oraşul acoperit de ruşine.

1 A treia zi s-a oprit în oraşul Asemum. Cînd au auzit cetăţenii că se apropie comandantul, au ieşit să-l întîmpine pe Petru în afara oraşului şi i-au
pregătit o intrare strălucită în cetate. 2 In orăşelul acesta exista din timpuri
mai vechi o gardă înarmată pentru paza cetăţii, deoarece aceasta era deseori
înfruntată şi jefuită de barbari. 3 Aflînd conducătorii gărzii din această cetate
că va veni comandantul, au luat steagurile, numite de romani banda, au ieşi~
din oraş, au luat armele şi l-au primit cu mare cinste. 4: Petru a văzut ţinuta
măreaţă a oştenilor din cetate şi a încercat să-i scoată din oraş şi să-i amestece
în ostile sale. C::itătenii si ostenii orasului au arătat că această oaste înarmată
a fo~t dat9. cet3.ţii print;-o Îege a împăratului Iustin, ca urmare a purtării sale
de grijă 8 • 5 A doua zi dimineaţă comandantul a stăruit din nou şi a încercat să
ia cu el pe cei rînduiţi pentru paza oraşului, de aceea oştenii din cetate au fugit
în biserica oraşului. 6 Cînd a aflat comandantul toate acestea l-a rugat pe
Piston se găsea undeva lingă Zaldapa, iar Jatropolis era aşezată pe malul drept al
la gura rîului Iantra. Novae (azi Steklen-Svistov) se afla ceva mai spre apus, iar
intre aceasta şi Iatropolis se înălţa cetăţuia Lataricium.
6
Ziua martirului Lupus era prăznuită la 23 august.
11
Theodoropolis se afla pe malul drept al Dunării, la vest de Novae. Curisca este
o variantă sau poate o lecţiune greşită pentru Securisca. Cetatea cu acest nume era aşezată
1a gura rîului Asemus (Osăm), pe teritoriul actualei localităţi Cerkovica, la vest de Nikopol
şi Turnu Măgurele.
8
Decizia luată de împăratul Iustin al Ii-lea (565-578) avea în vedere mai ales ora-şele mărginaşe, supuse atacurilor neaşteptate ale barbarilor.
6

Dunării,
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episcop să-i dea afară din lăcaşul sfint. Arhierevul s-a împ.ot~i"yit, iar com8:ndantul l-a trimis pe căpitanul Gentzon cu o ce~ta d~ ?~ten~ sa-1 sco.ata cu sila
pe cei fugiţi în biserică. 7 Auzind ~ces~ea, .c~1 f~g1ţ1 m !acaşu.l sfmt au)~U~
mina pe arme şi au închis toate u~1le b1ser1cu. Cmd va ,;a~u~ ţ.muta. !1~~ar1ta
a celor din lăcaşul sfint, Gentzon ş1-a dat seama d~ za?8:,rn~cia mcercaru sale,
a avut totodată un simtămînt de rusine faţă de biserica ş1 a plecat de acolo
fără să facă nimic. 8 Co~andantul s-~ supărat din pricina aceasta şi l-a îndepărtat pe Gentzon de la conducere, căci era comand~ntul oşti~ii .:P~des_!-r~.
A doua zi comandantul a chemat în cortul său pe unul dmtre scutieru 1mparatesti numit de romani scribo, şi i-a poruncit să încerce o faptă neruşinată,
şi' a~ume să-l tîrască pe episcop in tabără, fără !1-ici._un pic d_e îngăduinţă
şi cinste. 9 Ajunşi martori la toate acestea, locuitoru oraşului s-au adunat
la un loc şi l-au scos cu sila din cetate pe cel trimis de comandant împotriva
arhiereului, apoi au închis porţile zidurilor şi au in~eput să-l preamărească
pe împărat, iar împotriva comandantului înălţau strigăte de ocară. IO Petru
s-a înconjurat cu şanţuri şi a petrecut noaptea la o milă de cetate. Deoarece
încercarea sa a fost acoperită de ruşine, el a părăsit orăşelul şi a plecat mai
departe, însoţit de blestemele cetăţii.
V

4
O mie de cercetaşi trimişi de Petru dau peste o mie de bulgari, pe care îi înfruntă
cu armele. Barbarii cer zadarnic pace. Romanii fug din luptă. De ce nu i-au urmă
rit barbarii pe fugari? Hanul se plînge de călcarea înţelegerii de pace şi este îmbunat
cu daruri. Petru cercetează planurile duşmanilor; sînt prinse nişte iscoade; este
lămurit felul lor de a fi.

I A opta zi el a rinduit o mie de oşteni să cerceteze pe barbari. 2 Aceştia
au dat peste o mie de bulgari 9 • Barbarii mergeau fără nici o grijă, ştiind că
era o înţelegere de pace intre romani şi han, dar romanii au ţinut seama de
îndemnul comandantului şi au folosit armele împotriva barbarilor. Bulgarii
au trimis soli, spunînd că nu pornesc la luptă şi au rugat pe romani să nu
calce pacea. 3 Căpitanul despărţiturii a trimis solii la comandant, care se afla
la opt mile de locul acela. Petru a respins cuvintele lor paşnice şi a arătat
duşmanilor ieşiţi în întimpinare că îi va nimici în curînd pe barbari. 4 Bulgarii
s-au pregătit de război, aşa cum au putut, şi s-au încăierat în luptă; s-au
rînduit cu bărbăţie în linie de bătaie şi i-au silit pe romani să fugă. 5 După
întimplarea aceasta, s-au tras înapoi şi barbarii încetul cu încetul, uitîndu-se
din cind în cînd îndărăt şi „schimbînd rar un genunchi cu altul", ca să amestecăm în povestirea noastră şi ceva din stilul homeric 10 , deoarece se temeau ca
cei învinşi să nu se împreuneze cu altă oaste şi să pornească iar la luptă. 6 Neizb~t~nd i!l gîn~urile ~ale, Petru l:a dezbrăcat de straie pe căpitanul celor tri~1ş1 îna1~te şi l-a batut cu vergi ca pe un sclav. Barbarii au mers la han şi
1-au vestit toate cele întimplate. Barbarul a trimis soli la Petru şi l-a dojenit
că nesocoteşte înţelegerea de pace. 7 Petru i-a dus pe barbari cu vorbe amăgiPentru originea şi istoria veche a protobulgaril~~· v. Istorija na Bălgarija, Sofia,
1954, voi. I, p. 57-86; D. Angelov-M. Andreev, Istori1a na btllgarskata ddrzapa ipraCJo
Sofia, 1955; lzCJoarele istoriei Romdniei, Bucureşti, 1970, vol. II, p. 617- 659.
"
1o Homer, Iliada, XI, M7.
8
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toare, spunîndu-le că nu se ştie vinovat cu ceva. El l-a îmbunat pe barbar cu
daruri strălucite şi prăzi de război.
8 A patra zi s-a apropiat de rîul din vecinătate 11 , a strins douăzeci
de oşteni şi i-a trimis să treacă apa şi să cerceteze mişcările duşmanilor. 9 Ei
au trecut rîul, dar au fost prinşi cu toţii. Au căzut in prinsoare in felul urmă
tor. E obiceiul ca cei trimişi în cercetare să umble numai noaptea, iar în timpul
zilei să doarmă. 10 Aceştia străbătuseră in noaptea aceea un drum lung şi
erau cu trupurile vlăguite, iar la ivirea zorilor s-au oprit să se odihnească
într-o dumbravă din apropiere. 11 Pe la ora a treia din zi dormeau toţi şi nu
era nimeni să-i păzească. In dumbravă au venit nişte sclavini, au descălecat
~iau încercat să se odihnească şi să dea puţin răgaz cailor. 12 Prin venirea lor
romanii au căzut in prinsoare şi bieţii prinşi au început a fi întrebaţi ce gînduri
au romanii. Ştiind că nu vor scăpa cu bine, ei au povestit totul. 13 Piragast
(conducătorul acelei mul~imi de barbari) şi-a luat oştile, a tăbărit in apropiere de trecerile peste fluviu şi s-a ascuns in păduri, ca un ciorchine nevăzut
sub frunze.

5
Romanii ieşiţi din fluviu sînt măcelăriţi de barbari; ceilalţi se luptă cu dînşii din
fluviu. Piragast cade mort. Barbarii sînt ucişi şi puşi pe fugă. Nenorocirea romanilor
din pricina lipsei de apă. Ei slnt conduşi de un barbar, descoperă un rîu şi-şi întremează puterile. Slnt loviţi de pe malul celălalt de săgeţile duşmanilor, ies din rîu,
sînt învinşi şi fug. Lui Petru îi urmează la conducere Priscus.

1 Neştiind că acolo se află duşmanul, comandantul, fratele împăratului,
a poruncit oştirii să treacă riul. O mie de oşteni au trecut dincolo şi toţi au fost
măcelăriţi de barbari. 2 Cind a aflat lucrul acesta, comandantul a îndemnat
mulţimile să treacă in cete mari, deoarece ajung prilej de izbindă pentru vrăj
maşi, dacă trec riul cite puţini 12 • 3 Daci oastea romană s-a rinduitln felul acesta,
iar duşmanii au înfruntat-o de-a lungul ţărmului. Romanii aruncau din bărci
săgeţi asupra barbarilor, iar aceştia n-au putut suferi ploaia de lovituri şi
au lăsat malul gol. 4 Conducătorul lor, numit Piragast, cum am arătat adineaori,
a fost ucis, fiind înţepat de o săgeatll. în coapsă, şi a murit in clipa loviturii,
iar după căderea lui Piragast duşmanii au început să fugă. 5 Deci romanii
au ajuns stăpini peste ţărmul fluviului, apoi au lovit din toate părţile mulţi
mile barbare cu pierderi mari şi le-au silit să se retragă. N-au putut să-i urrească mult timp, deoarece n-aveau cai, şi de aceea s-au întors in tabără.
16 A doua zi călăuzele care mergeau in fruntea oştirii au rătăcit drumul şi
<lin pricina aceasta oastea a început să ducă lipsă de apă, iar nenorocirea
. ~-a întins. Deoarece nu puteau indura seceta işi astimpărau setea cu vin.
A treia zi răul a crescut şi mai mult şi ar fi pierit toată oastea dacă n-ar fi
-prins un barbar, care le-a arătat unde se afla riul Helibachia, la o depărtare
11 Armata bizantină se afla pe malul drept al Dunării undeva în apropiere de gura
rîului Asemus (Osăm), Ungă Nikopol şi Turnu Măgurele.
·
n Trecerea rturilor cu bărcile în unităţi mari sporea puterea de apărare a celor care
~runcau lănci şi săgeţi şi făcea posibilă debarcarea pe malul celălalt. Succesul depindea. de
superioritatea în armament a celor care atacau, iar tactica se adapta după nevoile momentului.
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de patru parasange 13. 7 In f~lu~ acesta, în zorii zilei roman_i_i .a~ găsit apă.
Deci unii îsi îndoiau genunchu ş1 sorbeau apa cu buzele, alţu iş1 împreun.au
palm 3 le şi~ luau cu mîinile, iar-a.Iţii îşi serveau udă~ura cu .I?aharel~. 8 D~n
.colo de rîu se afla o pădure deasa m care erau _ascunşi ba~barn: Ac~ş~ia au c:-at
năvală într-un iureş puternic asupra romanilor, aruncmd -sageţ1 impotrn:a
celor care se adăpau, şi s-a iscat p~ neaşt~p~ate u? mare macel. 9 D~ nevoie
era de ales una din două: sau să laşi apa şi sa mori de set3 sau o data cu apa
să-ţi găseşti şi moartea. Deci ro.manii au făcut bărci şi-au trecut rî?l spre a-!
prinde pe duşmani. 10 Cind a ajuns oastea la malul _celalalt,_ a fost mf~unt~ta
de o multime de barbari, care i-au răpus pe romarn. Aceştia au suferit o mfrîngere si
Asadar
Petru a pierdut războiul cu barbarii, iar
• au luat-o la fucră.
o
•
in locul lui a ajuns comandant Priscus. După ce a fost îndepărtat de Ia conducerea oştirii, Petru a venit în Bizanţ.
6
Elogiul patriarhului Ioan din Constantinopole pentru nesocotirea plăcerilor, înfrtnarea pornirilor sufleteşti, posturi, milă faţă de cei săraci şi năzuinţă spre sărăcie.
Cită cinste a dat piosul împărat patului său de lemn, aşternutului şi mantici sale.
Răscoala maurilor din Africa. Teama locuitorilor din Cartagina. Victoria lui Gennadius împotriva barbarilor. Apariţia unei cornete şi părerile învăţaţilor despre comete.

1 Cu patru ani mai înainte (căci ne întoarcem la întîmplările mai vechi
ale istoriei noastre) a părăsit viaţa de aici Ioan, conducătorul bisericii din
Bizanţ 14 , numit de bizantini „cel care ajunează" din pricină că nesocotea
cu totul plăcerile, îşi stăpînea pornirile şi îşi infrîna pofta de mîncare. 2 Se
zice că a împrumutat o mulţime de bani şi de Ia împăratul Mauricius, i-a dat
hîrtie scrisă şi în înwlegerea de împrumut a pus ca amanet propria sa avere.
3 După ce patriarhul s-a mutat din lumea aceasta, suveranul Mauricius
a cercetat avuţia arhiereului şi a găsit un bărbat îndrăgit de sărăcie, ca un înţelept. Impăratului îi plăcea mult pornirea lui aprinsă spre dreptate, împinsă
la culme, şi a desfăcut in zadar hîrtia cu învoiala făcută puţin mai înainte.
4 Cică împăratul n-a găsit la patriarh nimic altceva decît un pat de lemnt
un aşternut de lină ieftină de tot şi o mantie roasă, căci bărbatul care stră
lucea printr-o viaţă simplă avea o îmbrăcăminte lipsită de podoabe. Deci
iată, iată ce bogăţie a adus în palat suveranul Mauricius in loc de o mulţime
de bani şi de pietre preţioase din India. 5 Mîndrindu-se cu ele, în postul creşti
nesc de _Primăva~ă împăratul şi-a luat rămas bun de la divanurile aurite şi
impod~b1te ou prntre scumpe şi de la ţesăturile de mătase ale serilor 15 şi
Armata bi~antină a trecut Dunărea în apropiere de Durostorurn (Silislra) şi
Ea .a înamtat spre nord în direcţia rîului Helibachia (Ialomiţa). lntr-adevăr
regiunea cuprmsă între actualele oraşe Călăraşi şi Slobozia nu are ape curgătoare mai
însemnate. Patru parasange, sînt aproximativ douăzeci şi patru de kilometri.
14
•
Patriar~ul Ioan a murit la începutul lunii septembrie anul 595, după 13 ani şi
5 lum de păstorie.
16
Ser~i era ~urn~le .?bişnuit al chi~ezilor, iar rnăta_:;ea se aduc~a la început din orient,
v. R. Henmg, Die Einfuhrung der ~eidensaup_enzucht ms Byzantmerreich, Byz. Zeitschr.
XXXIII •. 193~,_ P:. 295-312 ;_ N.V. P1gulevskaJa, ProizC1odstC10 selka " Vizantii i lrane P
IV "·· V1zanl!Jsk1J Vremenmk, X, 1952, p. 3-12.
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dormea noaptea în patul de lemn al arhiereului, socotind că în felul acesta
liie va împărtăşi din harul sfînt al dumnezeirii.
6 ln timpul acela s-au răsculat împotriva romanilor maurii din Libia 16 •
După ce gloatele s-au strins la un loc, locuitorii din Cartagina au căzut în mare
spaimă. Văzind războiul iscat împotriva sa de o mulţime nenumărată, Gennadios, comandantul de atunci al Libiei, i-a înfruntat pe barbari cu vicleşug:
7 a răspuns că face tot ce doresc ei, i-a lăsat în pace şi apoi i-a lovit în timp
ce chefuiau si-si sărbătoreau izbînda. S-a iscat un mare măcel, au fost cîstigate prăzi strălucite şi războiul din Cartagina a luat sfirşit. In felul ace~ta
întimplările din Libia au ieşit bine şi cu multă priinţă pentru romani.
8 In zilele acelea a apărut o cometă strălucitoare. Pentru explicarea
apariţiei acestor s~le învăţaţii recurg la principiile meteorologice însemnate
in cărţile stagiriţilor 17 şi adepţilor lui Platon pe Heliconul memoriei, iar
astrologii şi unii istoriografi arată că ele sînt semnele unor nenorociri viitoare.
Noi însăilăm bucuroşi în povestirea noastră lămuriri de felul acesta şi ne
grăbim să ţintim spre scopul istoriei noastre.

7
Priscus găseşte oastea împuţinată, dar este sfătuit de prietenii săi să nu-l acuze
pe Petru. Cum a trecut el lstrul. Hanul l-a întrebat de ce a venit. Cearta între
cei doi cu privire la hotare. ·o digresiune despre sciţii din Caucaz şi de fa iniazănoapt~
şi despre victoriile unui han oarecare .. Avarii de la Istru nu sînt germani; de unde
le vine acest nume. Cuvinte de laudă despre Taugast, o cetate foarte renumită,
despre locuitorii din vecinătate şi despre mucriţi.
primăverii Priscus a pornit din Bizanţ, apoi şi-a adunat
Astica şi le-a numărat, iar comandantul a aflat că au pierit o
multime de romani. 2 El a încercat să aducă la cunostinta suveranului Mauricius '.pierderile suferite de Petru, dar a fost indem~at' de cîţiva sfetnici să
tăinuiască aceste lipsuri. 3 Ccmrndantul a făcut cincisprezece zile de drum,
a trecut fluviul lstru şi a ajuns în cetatea Novae de Sus 18• Hanul a aflat de
acest lucru, a trimis soli la Priscus şi a cerut să afle pricina sosirii romanilor.
4 Comandantul a răspuns că locurile sînt bune de vînătoare şi călărie şi au
ape îmb~lşugate. Hanul a arătat că romanii păşesc pe un pămînt străin, iar
Priscus calcă înţelegerea şi vatămă pe ascuns pacea. 5 Priscus a spus că se
află pe pămtnt roman, iar barbarul că l-a cucerit de la romani cu armele şi
după legile războiului. Deoarece hanul lupta şi se certa pentru aceste locuri,
se zice că Priscus i-a aruncat ocara că nu-i altceva <lecit un fugar din răsărit.
6 Dar pentru că am amintit de sciţii din Caucaz şi de cei de la miază~
noapte, hai, hai să însăilăm în ţesătura istoriei noasţre, ca o digresiune, fap:..
tele întîmplate în timpurile de atunci celor mai mari dintre aceste neamuri.

1 La începutul

oştile lîngă

Prin mauri se înţelegea populaţia locală din Africa de n .ord in afară de Egipt.
Centrul lor mai important era Cartagina. Chr. Courtois, Les Vandales de l'Afrique, Paris,
1955, p. 325.
17
.
Stagiriţii, adică adepţii filozofiei lui Aristotel (384-322), născut la Stagira din
Chalcidica.
18
În primăvara anului 596, armata bizantină a pornit din Astica şi a ajuns la Novae,
apoi a înaintat de-a lungul Dunării şi a intrat în Novae de Sus '(azi Cesavska Reka) la est
de Golubac, în Iugoslavia.
'
16
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7 La începutul verii acestui an hanul slăvit de turcii din răsărit a trimis soli
la suveranul Mauricius 19 , a alcătuit o scrisoare şi a însemnat in ea izbînzile
sale. 8 Scrisoarea incepea cu următoarele cuvinte: „Hanul cel mare, stăpin
peste şapte neamuri şi domn peste şapte ţinuturi ale pămintului., către împă
ratul romanilor". Intr-adevăr hanul acesta l-a înfruntat cu război pe conducă
torul abdeliţilor (adică al eftaliţilor) 20 , l-a răpus şi i-a răpit stăpinirea peste
acest neam. 9 După izbindă a rîvnit lucruri mari, şi-a făcut prieten de arme pe
Stembishadan 21 şi a subjugat neamul avarilor. Dar să nu creadă cineva că
noi povestim întimplări lăturalnice din aceste timpuri, socotind că e vorba
de barbarii care locuiesc în Europa şi în Panonia, veniţi pentru prima
oară în vremea împăratului Mauricius, 10 deoarece barbarii din jurul lstrului au primit pe nedrept numele de avari; de aceea nu vom spune de unde a
venit neamul lor. După înfringerea avarilor (căci ne întoarcem la povestirea
noastră), unii din ei au fugit la stăptnitorii cetăţii Taugast 22• 11 Aceasţa este
o cetate vestită la o mie şi cinci sute de mile de turci, fiind aşezată în vecinătatea Indiei. Barbarii din jurul cetăţii Taugast sint un popor foarte vrednic, numeros şi fără asemănare ca mărime cu celelalte neamuri ale pămintu
lui. 12 Ceilalţi avari au căzut după înfrîngere într-o stare mai rea şi au ajuns
la aşa-zişii mucri. Aceştia sint un neam foarte apropiat de Taugast şi au multă
dirzenie tn luptă din pricină că fac zilnic exerciţii de gimnastică şi se întăresc
sufleteşte în timp de primejdie. 13 Hanul a păşit şi la a doua încercare şi a
cucerit pe toţi cei din neamul ogor, un popor puternic de tot din pricina
mulţimii şi a pregătirii sale militare. Aceşti oameni lşi au sălaşurile in părţile
de răsărit, unde curge rîul Til 23 , numit de obicei Melas (Negru) de către
turci. 14 Conducătorii cei mai vechi ai acestui popor se numeau Uar şi Hunni,
iar de la aceştia o seamă din aceste neamuri au primit numele de uari şi huni.

8
De unde au venit avarii în Europa şi cu ce prilej au primit acest nume. Trei sute
de mii de oameni din neamul ogor ucişi de han. Despre tiranul Turum omorlt de
el. Solia hanului la Mauricius, despre victoriile sale. Muntele de aur - de ce se
numeşte aşa? La turci niciodată nu s-a văzut boală molipsitoare, iar cutremurele
sînt rare. Religia lor.

1 La începutul domniei împăratului Iustinian o mică parte dintre
2
' s-au despărţit de neamul acela de baştină şi a venit în
Europa. 2 Aceştia s-au numit pe ei înşişi avari, iar pe conducătorul lor l-au

aceşti uari şi huni

11

Data s~!iei tu~ceşti e controversată: anul 598, după Moravcsik, Byzantino-turcica.

I, p. U-li3,
a.n~~ 583 ŞI 60~„~upă .H. W. Haussig, T~e?phy~ak.ts Exkurs, p. 276, 383-38li.
20

• Abdehţn sau eft3:hţn lo.cmau în nor~ul ~ers1~1. _Cei dm .vest erau de origine turcă.
se întindeau int~e Afgamst~!l ş1 Marea ~asp1că, 1~r cei dm răsărit duceau o viaţă nomadă.
ln anul 560 au aJuns cu toţn sub stăpîmrea turcilor, v. Moravcsik, Byzantino-turcica I.
p. 69.
81
Stembishadan, adică Istămi-sada sau hanul Stembis.
82
Taugast era China de nord în ansamblu (azi Tabga~ Tauga~ sau Tamga~) sau
un oraş important din .China de nord •. v. Haussig, op. cit., p. 339, 388-390; J. A. Boodberg, Theophylactus Simocatta on China, Harvard Journal of Asiatic Studies II I 1938
'
'
,
p. 223-2li3.
28 Til, azi Tarim, în nord-vestul Chinei.
ea Uarii erau originari din nordul Afganistanului, iar hunii din Bactria.
•

ş1
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împodobit cu titlul de han. Cu ce prilej au purces ei la schimbarea numelui
vom arăta mai departe, fără să ştirbim nimic din adevăr. 3 Cînd au văzut
că o parte· din uari şi huni au fugit în locurile lor, barselţii, hunogurii, sabirii
şi alte neamuri hunice 26 au căzut in mare spaimă, socotind că cei veniţi
sint avari. 4 De aceea i-au cinstit pe fugari cu daruri strălucite şi au crezut
că vor avea linişte din partea lor. După ce au văzut uarii şi hunii că fuga
Jor a sfîrşit cu bine, şi-au însuşit greşeala celor care i-au trimis şi s-au numit
pe ei înşişi avari, deoarece se zice că între neamuri1e scitice tribul avarilor
este cel mai vrednic dintre toate. 5 Fireşte şi pînă in zilele noastre pseudoavarii (căci e mai potrivit să le zicem in felul acesta) trăiesc despărţiţi pe st.ă
pîniri după neamuri: unii se numesc după obiceiul vechi uari~ iar cei1alţi sînt
porecliţi huni. 6 Am vorbit pe scurt de pseudoavari şi ne întoarcem acum la
expunerea pe larg a istoriei noastre. După învingerea desăvîrşită a ogori1or,
hanul l-a trecut prin ascuţişul sabiei pe conducătorul lor Colh. 7 Au fost ucişi
trei sute de mii de oameni din acest neam, aşa incit grămezile trupurilor celor
căzuţi acopereau un drum de patru zile de mers. 8 In felul acesta hanul a
dobindit o izbîndă strălucită, dar a izbucnit un război lăuntric intre turci.
Un bărbat cu numele Turum, înrudit cu hanul, s-a. răsculat şi a strîns oşti
numaroase. 9 Deoarece armatele tiranului erau mai puternice în luptă, hanul
a trimis soli la alţi trei hani mari, numiţi Sparzeugun, Cunaxolan şi Tuldih.
10 După ce s-a adunat toată oastea şi a pornit înspre Icar (o localitate aşe
zată in cîmpii mari) 26 , trupele duşmane s-au rînduit în luptă cu bărbăţie
împotriva acestui loc, dar tiranul a căzut, iar oştile venite în ajutorul său au
fost puse pe fugă. S-a iscat un mare măcel, iar hanul a ajuns din nou stăpin
în ţara sa. 11 El a trimis veste prin soli despre aceste victorii suveranului
Mauricius. Icar se află la patru sute de mile depărtare de Muntele de aur 37 •
12 Acest munte, orientat spre r'ăsărit, este numit de localnici „de aur" din
pricina belşugului de roade care se fac pe <linsul şi a bogăţiei turmelor şi animalelor de povară. Este o datină la turci că Muntele de aur trece in stăpinirea
hanului celui mai puternic. 13 De altfel neamurile turceşti se mindresc cu
două lucruri: cică n-au văzut niciodată de cind sint o epidemie de boli molipsitoare şi că in ţara lor cutremurele de pămint sint rare; însă Barath, construită
cîndva in vechime de către unnoguri, a căzut lovită de cutremure, iar Sogdiana cunoaşte atit bolile molipsitoare cit şi cutremurele de pămint. 14 Turcii
cinstesc mult şi din cale-afară focul, aerul şi apa, şi înalţă imnuri de slavă
pămintului, dar se închină şi-i spun dumnezeu numai celui care a făcut cerul
şi pămîntul. i5 Acestuia ii jertfesc cai, boi şi oi. Au preoţi despre care cred că
pot prezice viitorul. 16 Tot in timpul acela tarniahii şi coţagirii (care făceau'
şi ei parte din neamurile uarilor şi hunilor) s-au despărţit de turci, au venit
în Europa şi s-au unit cu avarii din jurul hanului. 17 Se zice că şi zabenderii
se trag din neamul uarilor şi hunilor. Prisosul de putere adăugat avarilor a
fost socotit la zece mii de oameni.
:i.ş Barselţii, hunogurii şi sabirii trăiau în partea de nord a munţilor Caucaz. Hunogurii s-au mişcat spre apus şi au ajuns pînă în Dacia, Moesia şi Tracia, iar sabirii s-au mutat
in Dagestan.
28
Icar, localitate în partea de sud-vest a văii rîului Tarim.
27
.„Muntele de aur" era reşedinţa sultanului turcilor şi se afla Ungă Cufa, la nord de
rîul Tar1m.
·
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Tratatul dintre han şi taugastensi. Obiceiurile lor. Prin ţinutul lor curge un fluviu:
Fondatorul acestui oraş şi al altuia a fost Alexandr~. cel Mare. Moartea conduc~torulm
chubdanensilor şi cum este ea plinsă de către soţule sale. Multe alte lucruri despre
cetatea Chubdan. Etiopieni albi la miazănoapte.
·

1 Hanul turcilor a încheiat războiul lăuntric si a pus bine la cale lucrurile. El a făcut şi înţelegeri de pac~ cu cei ?in. T~uşast spre a_ ~vea linişte
adîncă din toate părţile şi a-şi rîndu1 o domme hps~ta de t_ul~urari. 2 gon~u
cătorul ţării Taugast se numeşte Taisan, ceea ce in hmba_ ehna înseam_na „!IUl
lui Dumnezeu". Domnia în Taugast nu este tulburata de lupte launtr1ce,
deoarece numai o anumită familie are la ei dreptul să aleagă conducătorul.
Neamul acesta se închină la idoli, insă are legi drepte şi duce o viaţă cumpătată.
3 Este un obicei cu putere de lege ca bărbaţii să nu poarte niciodată podoabe
de aur, deşi ajung stăpini peste o mare bogăţie de argint şi aur din pricina
negoţurilor mari şi folositoare. 4 Acest Taugast este străbătut de un fluviu,
care curgea în vechime printre două popoare mari şi duşmane intre ele: unul
era îmbrăcat în straie negre, iar celălalt in haine de culoarea şofranului. 5 In
timpurile noastre, cind a luat sceptrul împărăţiei romane Mauricius, neamul
tn straie negre a îmbrăcat şi el haine roşietice, a trecut dincolq de fluviu şi a
iscat un război, apoi a ieşit biruitor şi a ajuns stăpin peste toată ţara. 6 Cetatea aceasta Taugast, spun barbarii, a fost întemeiată de Alexandru Macedoneanul, cind a subjugat Bact'ria şi Sogdiana 28 şi a ars in foc o sută douăzeci
de mii de barbari. 7 ln această cetate femeile împăratului au trăsuri lucrate
din aur, purtată fiecare de către un junc împodobit in toate felurile cu aur
şi pietre scumpe: friiele boilor sint şi ele aurite. 8 Cel care lua domnia în Taugast îşi petrecea nopţile cu şapte sute de femei. Soţiile celor mai vestiţi băr
baţi din Taugast folosesc trăsuri de aur. Se zice că Alexandru a mai întemeiat
şi altă cetate, la citeva mile depărtare de acolo, numită de barbari Chubdan 09 • 9 Cond.ucătorul mort este plins tot timpul de femei rase pe cap şi
îmbrăcate în straie negre; şi stăruie obiceiul ca ele să nu părăsească niciodată
mormintul lui. Chubdan este despărţită de două fluvii mari, iar pe malurile
lor îşi apleacă chiparoşii ramurile, dacă îmi este îngăduit să mă exprim în
felul acesta. 10 Neamul amintit are mulţi elefanţi şi face negoţ cu locuitorii
din India. Cică cei din India de miazănoapte au pielea albă. 11 Viermii de
la care se obţin ţesături de mătase sint la neamul acesta foarte mulţi şi de
diferite culori, iar barbarii arată multă grijă şi tragere de inimă pentru aceste
fiinţe. 12 Dar să nu depăşim hotarele istoriei noastre, căci am vorbit destul
despre sciţii din Bactriana, Sogdiana şi de pe fluviul Negru.
28
~actria .era aşezată pe ambele '!1al_uri ale r.îulu.i Oxos (azi Amudarja) şi corespunde
actualulm .Afgamstan. Pe un. afluent prmc1pal al rmlm Oxos, numit Bactros (azi Balchâb),
s~ afla capitala .Bactra. ~ogdiana se găsea Ia nord de Bactria, între rîurile Oxos (Amudarja}
ş1 Iaxartes (azi SyrdarJa).
·
29
•
•
Chumadan, Chumdan ~au Chubd8:n e_ra probabil oraşul Pschang-ngan, capitala
Chme1, aşezată pe cursul superior al fluvmlm Iang-tseKiang. H. W. Haussig, op. cit .•
p .. 391 crede că acest nume nu este nu nume propriu, ci înseamnă reşedinţa împăralului
chinez.
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Hanul distruge zidurile cetăţii Singidunum şi sileşte poporul să emigreze la barbari.
Priscus vine într-o insulă de pe Isiru şi apoi în Constantiola. Cuvîntarea hanului
în care se plinge de violarea dreptului de stăpînire asupra unor ţinuturi; în ea Priscus este îndemnat cu stăruinţă să-şi facă datoria în păstrarea păcii şi apărarea
tratatelor.

1 A zecea zi (căci ne întoarcem la intîmplările despre Priscus) au venit.
si solii in cortul comandantului. Priscus a aflat că barbarul dărîmă zidurile
~etăţii Singidunum şi sileşte locuitorii să-şi părăsească sălaşurile şi să se mute
în ţara duşmanilor. 2 Deci Priscus n-a mai intîrziat nici o clipă, a plutit pe
fluviu în jos şi s-a îndreptat spre insula Singa 30 , aşezată în apele Istrului la
trezeci de mile depărtare de cetatea Singidunum. 3 Priscus a rînduit trupe
in insulă, apoi a pregătit corăbii iuţi, numite de obicei de către mulţime dromoni, şi a ajuns în Constantiola 31 • In locurile acestea s-a intîlnit cu hanul
şi comandantul a intrat în vorbă cu barbarul cu privire la Singidunum. 4 Barbarul stătea pe malul fluviului şi dădea răspunsuri, iar Priscus se afla pe o
corabie iut.e şi căuta să-l întrebe. Se zice că a început să vorbească mai intîi
hanul şi i-a spus'lui Priscus: „Ce-i cu voi, romanilor, ce aveţi cu pămîntul meu?'
6 De ce vă întindeţi mai mult decît trebuie? Istrul este un străin pentru voi,
iar apele lui vă sint duşmănoase. Noi l-am cucerit cu armele şi l-am subjugat.
cu lancea. Lasă faptele necugetate, Priscus. Nu tulbura liniştea pe care v-am
dat-o în schimbul multor daruri. Ruşinează-te de înţelegerea făcută, sfieşte-te
de sfinţenia jurămintelor. 6 Să ne fie călăuză in încercări sfatul cel bunt
spre a nu cumpăni folosul înfruntării unor fapte după ce am fost infrinţi.
Sfatul să aibă loc înainte de a porni la luptă. Te pripeşti şi iţi primejduieşti
înfăptuirile. Cel prost sfătuit suferă vătămare la cea dintii încercare. 7 Duci
un război viclean, comandantule. Ai terfelit şi pacea şi lupta, căci rîvneşti
înţelegerea ca un prieten şi te incaieri ca un duşman. Lasă-te de una din ele
sau nu ne mai tulbura liniştea". Barbarul a mai spus cuvînt cu cuvint şi
următoarele: „Să judece Dumnezeu intre han şi intre suveranul Mauricius.
Să vie odată răsplata lui Dumnezeu".

11
Priscus

dojeneşte nedreptăţile

hanului în pustiirea

cetăţii

Singidunum, îl îndeamnâ

să nu fie lacom, îl înspăimîntă cu şubrezenia izbînzii şi lipsa de statornicie a lucrurilorşi exprimă cîteva cugetări. Barbarul se aprinde de minie şi ameninţă cu măsuri mai
drastice. Guduis este trimis să libereze cetatea Singidunum. Barbarii pun înainte

carele şi se apără. ln cele din urmă ei fug. Zidurile dărîmate sînt restaurate. Hanul
calcă pe faţă înţelegerea de pace.

1 Se zice că Priscus a răspuns hanului în felul acesta: „Omule, nedreptă
ţeşti cet.atea Singidunum. De ce ai dărîmat zidurile şi ai hotărit s-o muţi în
sălaşuri îndepărtate şi nenorocite? Te porţi ca un tiran ca şi cum ai fi fost
•

30
_

I_nsul_a ~inga se afla ln apropiere de satul Vinea, la răsărit de Belgrad. F. Barisi1\.

Vuantiski Singidunum, Zbornik Radova. Vizantinoluski Institut. Srpska Akademija
Nauka, III, 1935, p. 11, n. 46.
31

derevo.

Con~tantiola

era situată .pe malul drept ::tl Dunării, poate în apropiere de Smehttps://biblioteca-digitala.ro
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nedreptăţit de cineva. Răspindeşti z~on_uri cum că e~ti silit ~i ame~inţat de
romani. 2 Lasă in pace un popor chmmt de necazuri. Indeparteaza-~ de o
cetate bintuită de valurile nenorocirilor. lndură-te de cea care a fost răvăşită
de tine in atîtea rînduri. Pune capăt lăcomiei şi las-o să se mai liniştească.
Deprinde-o să inveţe măsura şi porunceş~-i să se oprea.sc.ă. Cred că nu i-a~
ajunge mai mult'e lumi să se sature. 3 Vomţa fără marg1m nu poate dobind1
o putere lipsită de tulburare. Nimic nu-i temeinic şi de nădejde, dacă nu poate
fi săturat. Tot ce nu este cintărit cu măsură ajunge un bun şubred. E cu neputinţă să imbrăţişăm nemărginitul. Unde nu sîntem in stare să împăcăm lucrurile, avem răscoale. 4 Pune stavilă poftei, călăuzeşte-ţi lipsa de înfrinare prin
saturare. Ochiul nesăturat jinduieşte totdeauna ceva. Faptele oamenilor sînt
măsurate, iar soarta are împotrivirile sale. Nimic nu-i mai trecător ca fericirea.
Victoria este înaripată şi picioarele izbînzilor şchioapătă. Triumfurile nu s-au
născut nemuritoare din fire. 5 Azi vezi ziua zîmbitoare, trandafirie, frumoasă
ca şofranul, să zic aşa, toată plină de lumină şi strălucire, iar mtine ai s-o vezi
tristă, prost îmbrăcată, acoperită de negură deasă şi întunecată de nouri
negri; pe scurt, parcă n-o mai poţi cunoaşte".
6 Hanul s-a umplut de minie, i-a tăiat vorba şi l-a ameninţat că va
dărîma multe cetăţi. Barbarul a părăsit locul unde şedea şi s-a întors în cortul său, iar Priscus l-a chemat pe Guduis, l-a rtnduit in fruntea unei oşti
romane şi i-a poruncit să plece in ajutorul cetăţii Singidunum. 7 Deci Guduis
a pornit pe apă spre Singidunum, deoarece cetatea aceasta este scăldată de
două ape, anume Sava şi Drava 32 • Cînd au zărit trupele romane din corăbii
barbarii din Singidunum au aşezat căruţele in faţa cetăţii şi au făcut din ele
un zid in jurul oraşului. 8 Dar barbarii n-au putut opri atacul romanilor şi au
luat-o la fugă, deoarece se temeau şi de poporul din cetate. In felul acesta
Priscus a scăpat mulţimea din nenorocirile in care se afla. A doua zi romanii
au înălţat din nou zidurile cetăţii. 9 Hanul s-a întristat, s-a amărit în inima
lui de toate acestea, a trimis soli la Priscus şi a rupt pe faţă înţelegerea de
pace: A zecea zi barbarul a adunat oştile din jurul său şi a pornit cu trimbiţa
războiului înspre Marea Ionică 33 •

12
ln Dalmaţia hanul cucereşte un oraş şi patruzeci de cetăţui întărite. Gudui~ îmcu o a:iî~ă ~e oameni aleş_i sin~ trimişi în. ce.rcetare. Cu~ a înaintat el prin
locuri grele ş1 hps1te de drumuri. Ucide barbari ş1 le ia prăzile. Hanul se întristează. Lui Mauricius şi copiilor săi li se prezice moartea de către un călugăr, care
avea în mină o sabie întinsă, de asemenea şi de către un oarecare Herodian.
preu~ă

1 In aceste locuri este aşezată ţara numită Dalmaţia. Deci hanul a stră
drum lung şi a ajuns in aşa-numita Boncis: a împresurat cetatea
de război şi a cucerit patruzeci de cetăţui întărite 34 • 2 Comandantul

bătut un
cu maşini

De fapt Singidunum (Belgrad) era scăldat de fluviile Sava şi Dunărea, căci Drava
în Dunăr~ cu mult mai spre apus.
88
Marea Iomcă, de fapt Marea Adriatică.
ac Expediţia hanului a avut loc în anul 597. Boncis Bancis sau Balcis se alia
pe d~u.mul dintre Sirmium (Sremska Mitrovica) şi Salona (Solun), undeva pe teritoriul
Bosme1.
32

se

varsă
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a aflat toate acestea, a înarmat două mii de oşteni destoinici şi i-a trimis împreună cu Guduis să cerceteze ce fac duşmanii. Guduis a luat oşteni aleşi şi şi-a
început călătoria. 3 El s-a abătut din drumul mare şi a apucat prin locuri
grele, necunoscute şi lăturalnice, spre a nu da ochii cu vrăjmaşii şi ca să nu
atragă asupra sa mulţimile barbarilor şi să cadă in cea mai mare primejdieAjungind mai aproape de barbari a zărit dintr-un loc nevăzut o mulţime de
oameni merg1nd pe drum. 4 El a trimis treizeci de oşteni pedeştri şi le-a
poruncit să dea de urmele duşmanilor. Romanii au înaintat pe nişte drumuri
lăturalnice, iar în schimbul al doilea de noapte au ajuns într-un loc tăinuit
şi au început să-i urmărească pe barbari. 5 S-au ascuns în păduri şi după
miezul nopţii romanii s-au îndreptat cu bărbăţie spre barbarii care dormeau.
6 La două mile depărtare au întîlnit trei bărbaţi cheflii şi ameţiţi de vin, i-au
prins, i-au cercetat cit a fost cu putinţă şi au descoperit toate planurile duşma
nilor. Romanii i-au legat şi i-au trimis vii lui Guduis. 7 Căpitanul Guduis a
aflat de la ei că hanul a adunat şi rînduit pentru paza prăzilor două mii de
oşteni bine înarmaţi. El s-a bucurat de veste şi s-a ascuns într-o ripă. 8 In
zorii zilei barbarii îşi puneau la adăpost prăzile, iar Guduis a sărit în spatele
lor, i-a înfruntat pe neaşteptate, i-a ucis pe toţi cu lancea, a luat prada şi a
dus-o cu mare bucurie lui Priscus. 9 Cind a auzit de această lovitură hanul a
fost cuprins de mare deznădejde. Timp de optsprezece luni 36 şi mai bine
intre romani şi barbarii aflaţi la Istru nu s-a petrecut nimic vrednic de a fi
însemnat tn istoria noas.tră.
10 In al nouăsprezecelea an de domnie 38 a avut loc o prorocie cu privire
la viitorul împăratului şi au fost vestite suferinţe in toată lumea. Un bărbat
desfăcut de lumea aceasta, dar părtaş la învăţarea şi descoperirea lucrurilor
tainice şi cufundat în viaţa călugărească, a scos sabia din teacă şi a alergat
cu ea in mină din Forum (un loc de seamă din cetate) şi pină în faţa palatului împăraţilor, prorocind că suveranul Mauricius împreună cu feciorii săi
vor muri de moarte de paloş. li In timpul verii se zice că şi un oarecare
Herodian ar fi prezis pe faţă sftrşitul împăratului Mauricius; bărbatul acesta
iP}l~ell cu tărie că a dat 1n vikag prorocia sa Ia indemnul unui glas al dumnezeiru.

13
Hanul împresoară cetatea Tomis. Priscus vine tn ajutorul ei. Cele două armate
petrec iarna în tabere. Dărnicia unică şi neaşteptată a hanului care pune la
îndemtna romanilor alimente la sărbători. La cererea lui, Priscus ti dă în schimb
mirodenii. Ambele armate petrec tn linişte sub aceleaşi corturi. După trecerea
sărbătorilor se despart. Comentiolus se teme că hanul va veni asupra lui şi se trage
tndărăt. Ltngă cetatea latrus oştenii U copleşesc cu ocări ca pe un trădător.
îşi

1 In acest timp hanul cinstit de avari a adunat oştile din jurul său şi s-a
îndreptat spre Tracia şi Moesia, apoi a împresurat cetatea Tomis 37 • Aflind
despre acestea Priscus s-a apropiat să dea ajutor cetăţii ameninţate. 2 Deci
ln anii 598 şi 599.
ln al nouăsprezecelea an de domnie al împăratului Mauricius, adică între 1ft
august 600 şi 13 august 601.
37
Asediul oraşului Tomis a avut loc în cursul toameni anului 599 pînă în primă
v:ar3; aJ?-ului 600. Avarii înaintaseră de-a lungul Dunării, pe malul drept, dinspre Pannonia
ş1 Smg1dunum (Belgrad), trecuseră peste actualele oraşe Ruse, Silistra şi Adamclisi şi
atacaseră cetatea Tomis (Constanţa) dinspre vest.
35

81
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'romanii si barbarii au tăbărît în jurul oraşului Tomis şi venind timpul iernii nu
şi-au mal desfăcut taberele. La începutul p~imăverii ivn r!ndurile rom3:n~lor
a izbucnit foametea. 3 Cînd urma să se apropie marea sarbatoare a creştmilor
şi să fie prăznuite patimile şi învierea Mîntuitorului, iar r~m~nii e~au chinuiţi
de foame, dintr-o purtare de grijă neaşt~p~ată h_anul a ~r1m1s soh l~ r~m.am.
4 Cererea lui era să pună capăt foametei, iar Priscus statea la indmala şi nu
avea încrederea în această propunere neobişnuită. După ce rcmanii şi barbarii
au dat şi au primit cuvînt de credinţă au hotărît un armistiţiu de cinci zile
si
au încetat să se mai teamă unii de altii.
Daci hanul a trimis romanilor info,
'
metaţi care cu alimente. 5 De aceea a stăruit pînă în zilele noastre amintirea
acestei mărinimii neobişnuite a barbarilor. A patra zi, cînd şi armata romană
avea. din belşug lucrurile cele mai de trebuinţă pentru trai, hanul a trimis soli
şi a cerut de Ia Priscus mirodenii din India 38• 6 Comandantul a onorat cererea bar barului şi i-a trimis piper, frunză de dafin din India, scorţişoară şi aşa
zisul cost. Barbarul a luat darurile romane, a gustat mirodeniile şi s-a bucurat
nespus de mult. Deci au întrerupt luptele pînă ce a .trecut marea sărbătoare
îndrăgită de mulţime. 7 Cele două oşti potrivnice se întilneau imp~e,ună ·în
corturi şi nici una nu se temea de cealaltă. După trecerea sărbătorilor hanul
a trimis soli şi a cerut ca oştile să se despartă una de alta şi astfel barbarii
s-au separat de romani.
8 A şasea zi hanul a aflat că Comentiolus av~a de gînd să-şi ia' bŞtile
şi să se ducă Ia Nicopolis 39 , de aceea şi-a adunat arrn'ata şi a pornit împotriva
lui Comentiolus. Auzind acesta că vine hanul, s-.a dus în Moesia şi şi-a aş~z;:i.t
corturile lingă Zicidiba 40 , iar a şaptea zi a sosit în oraşul Iatrus .. 9 Barbarul
se afla la douăzeci de parasange 41 depărtare de romani, iar la miezul nopţii
comandantul roman a trimis în taină un sol la han: Apoi a poruncit armatei
romane să se înarmeze, dar a aruncat număi o vorbă în tread.t, deoarece
nu le-a spus romanilor de dimineaţă să se rînduiască în linie de bătaie. 10 Romanii au crezut că comandantul le-a poruncit să ia armele, însă nu pentru luptă,
deoarece li s-a părut că el voia să facă o trecere în revistă a oştirii şi de aceea
şi-au acoperit piepturile cu cămăşi de fier 42 • 11 Cînd soarele a început să-şi
împrăştie razele asupra pămîntului romanii rînduiţi pentru paradă au văzut
că vin barbarii şi se aşază în linie de bătaie împotriva lor. Oştile din jurul
lui Comentiolus au început să-l ocărască pe comandant şi să-l facă vinovaţ
pentru această lipsă de pregătire şi rînduială. S-a iscat o zarvă nespusă, iar
barbarii s-au oprit la două mile de oştirea romană.
38
Despre comerţul cu India să ~e ?onsulte în special W. Heyd, H istoire du commerce du Lepant au moyen dge, 1-11, Le1pz1g 1885-1886 şi N. V PigulevskaJ·a Vizanti;'a
p. 97-107.
'
.
'
'
39
•
Nicopolis ad Istrum, azi St~ri Nikjup, la nord de Veliki Tărnovo, în valea riului
Ros1ca, afluent de stînga al riului Iantra.
40
Zicidiba se afla la răsărit de Iatrus.
41 Aproximativ 120 de km.
42 Cămăşi de fier, adică zale de paradă.
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14
Romanii se înarmează cu mai multă grijă. Comentiolus este dojenit pentru că
schimbă rîndurile. Şiretenia lui. Fuga romanilor. Barbarii împresoară trecătorile
şi împiedică trecerea, dar sînt respinşi de romani. Comentiolus este oprit cu ruşine
la intrare de către cetăţenii din Drizipera ca un fugar fricos. Oraşul este ocupaţ
de barbari. Lipsa lor de evlavie faţă de lăcaşul sfint al marLirului Alexandru şi
cenuşa lui.

1 Văzînd romanii că barbarii îsi continuă înaintarea s-au înarmat toti
cu cea mai mare grijă şi ceea ce fuse~e pregătit prost a ajuns un prilej potrivit de îndreptare. 2 Ccmentiolus a încurcat rîndurile, mutind cînd trupele
de la mijlocul oştirii spre aripa stingă, cînd pe cele din stînga în dreapta 43 •
Prin schimbarea dintr-un loc în altul a trupelor el a. prilejuit multă neorînduială. 3 De aceea a produs zăpăceală în rîndurile oştirii, iar comandantu]
de ]a aripa dreaptă a întocmirii a îndemnat în taină oştenii să se pună la
adăpost şi să fugă cît mai repede. Cei îndemnaţi au socotit acest lucru de
mare folos şi au început să fugă. 4 Cînd au văzut celelalte trupe romane asemenea faptă s-au buimăcit cu totul. La apusul soarelui rcmanii şi-au făcut
şanţuri de apărare la două mile depărtare şi au tăbărît în locul acela. Avarii
nu şi-au schimbat poziţiile, ci au rămas tot acolo unde fuseseră în ajun. 5 La
miezul nopţii comandantul a strîns cîţiva oşteni aleşi care s-au· prefăcut că
aleargă înainte şi le-a poruncit în taină să fugă. Apoi în zorii zilei Comentiolus
s-a înarmat· pînă în dinţi, ca să zic aşa, şi a spus în glumă că merge la vînă
toare la patru mile depărtare şi a fugit cît l-au ţinut picioarele. 6 La amiază
armatele şi-au dat seama de nebunia lui Comentiolus şi au înţeles gîndurile
sale, deci au început a fugi, au trecut peste rîul din apropiere şi au alergat în
mare neorînduială patruzeci de mile departe de tabără. 7 ·Deoarece în fuga
aceasta nu aveau comandant, erau stăpîniţi de mare teamă. Barbarii au mers
înainte şi au trecut peste rîul Iatrus. Du~manii au căutat să-i înfrunte, iar
armata romană s-a zăpăcit şi s-a umplut de spaimă, 8 de aceea mulţimile
romane au început să fugă din toate puterile. După aceea barbarii au ocupat
întăriturile trecătorilor, pe care romanii le numesc de obicei în limba lor
strămoşească clisuri ( clau~urae)4 4 • Deci au fost ucişi mulţi romani. 9 Cînd măce
lul în rîndurile romanilor a ajuns în toi, oştenii bine înarmaţi s-au strîns la un
loc şi i-au respins pe duşmani cu sila, iar barbarii au părăsit trecătorile, fiind
daţi peste cap de tăria înfruntării. 10 In felul acesta romanii au pus stăpînire
pe trecători cu preţul unor mari primejdii. După o fugă ruşinoasă Comentiolus a ajuns în Drizipera, s-a apropiat de porţile cetăţii şi a cerut voie să
intre şi să facă o baie caldă, dar cetăţenii l-au izgonit pe comandantul fugar
cu pietre şi cuvinte de ocară. Comentiolus s-a dus la zidurile lungi 45 • 11 Barbarii i-au împins pe romani puţin mai îndărăt, au ajuns la Drizipera, au cucerit.
oraşul şi au ars în foc nimicitor lăcaşul sfint al strălucitului între martiri
43
M~nevt_ele de ~chimbare a locului erau prevăzute în regulamentele militare, însă;
cereau un ţimp prealabil îndestulător pentru executarea lor, căci altfel produceau confuzie.
44
Limba strămoşească a romanilor, adică limba latină. Din literarul clausura s-a
dezvoltat fonetismul local clisura, păstrat în limbile neogreacă, bulgară şi sîrbocroată ..
45
Învins pe frontul înaintat de la Dunăre, comandantul Comentiolus încerca sa.
organizeze în grabă o linie d~ apărare în faţa capitalei, dincolo de zidurile lungi.
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Alexandru. 12 Ei au descoperit mormîntul aurit al martirului, l-au jefuit fără
J'uşine, au pîngărit în goana lor şi trupul aflaţ în si~riu, s-au .se~eţit peste
măsură cu izbînzile dobîndite şi au petrecut apoi numai în chefuri ŞI desfrînare.
15
Barbarii sînt osîndiţi de Dumnezeu să sufere o boală molipsitoare din pricina martirului Alexandru. Şapte feciori ai hanului mor .într-o si~gură zi. Nenorocitul Jsţe
ocărît de istoricul nostru. După întoarcerea Im Comentiolus în oraşul Constanbnopole cetăţenii stnt cuprinşi de o spai.mă fără sea~ăn. lm.păratul ţr~mite trupe
să apere zidul lung. La sfatul senatulm este a~cătmtă ~ s?he să-l lm~ştească pe
han. Tinguirea lui plină de nespusă amărăcmne. DoJemrea romamlor pentru
tulburarea păcii. Condiţiile în care se face pacea.

1 In zilele acestea mîntuitorul nostru Isus, care a primit stăpinirea
jpeste toate neamurile şi a luat ca moştenire de la părintele său omenirea pină
la marginile pămîntului, n-a îngăduit ca hanul să rămină fără nici o mărturie
despre puterea sa. 2 Peste mulţimile barbare au căzut deodată o mulţime de
boli molipsitoare, iar nenorocirea era fără leac şi cu neputinţă de îndreptat
prin m?isuri înţelepte. Hanul a ispăşit pedepse grozave pentru nedreptăţile
ifăcute martirului Alexandru, căci şapte feciori de-ai lui au fost cuprinşi de o
boală molipsitoare însoţită de călduri puternice şi arsuri şi au murit în aceeaşi
zi. 3 Deci hanul şi-a încununat victoriile cu nenoriciri de felul acesta, căci
J.n loc de bucurii, cîntece de izbîndă, imnuri de slavă, aplauze, dănţuiri in
Janţ şi valuri de rîsete el avea numai lacrimi, plînsate nemîngliate şi pierderi
<CU neputinţă de indurat, deoarece era lovit de ar matele îngerilor: rănile se
vedeau, însă oştile rămineau nevăzute.
4 După ce Comentiolus a intrat in cetatea împărătească au apărut
dmpreună cu dînsul şi zvonuri înspăimîntătoare. Oraşul fierbea în clocot de
.nelinişte, cetăţenii zugrăveau numai primejdii în loc de nădejdi şi fiecare vedea
dn închipuirea lui ca în vis numai nenoriciri fără putinţă de scăpare. 5 Starea
celor din Bizanţ a ajuns atit de rea, incit se glndeau să părăsească Europa,
.-să treacă în Asia şi să se mute în Chalcedon, 6 cetate aşezată pe malul celă
lalt al capitalei 46 , căci socoteau Chalcedonul un adăpost bine ales de bizantini.
'7 Im păra tul a luat scutierii săi, numiţi de romani excLibitores 47 , a strins oaste
:şi a început a păzi zidurile lungi. El mai avea la îndemină şi o mare parte a
·Cetăţenilor din Bizanţ. 8 A opta zi l-a îndemnat şi senatul pe împărat să
trimită o solie la han. Suveranul l-a chemat pe Harmaton, l-a numit sol şi l-a
trimis la han. 9 Harmaton a mers in Drizipera şi a adus o mulţime de daruri.
Hanul îşi plingea nenorocirile intîmplate şi jelea necontenit pierderea feciorilor şi pieirea oştilor sale. 10 Solul a aşteptat zece zile şi n-a putut intra în
vorbă cu hanul, deoarece era jale amarnică şi nenorocire cu neputinţă de uşurat.
ln a douăsprezecea zi solul a fost introdus in r.ortul barbarului. 11 El l-a mîngiiat pe barbar cu vorbe blinde, iar hanului îi venea greu să primească darurile
împărăteşti, şi spunea numai cuvintele poetului tragic: „Darurile duşmanilor
48
Chalcedon, azi Kadikoy, la sud-est de Istanbul, pe ţărmul asiatic .
. n Excubitores, adică paznicii palatului. Cetăţenii erau organizaţi pe cartiere în
aşa-zisele deme, v. Yvonne Janssens, Les Bleus et les Verts sous Maurice Phocas et Hera
clius, Byzantion, XI, 1936, p. la99-536.
'
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nu-s daruri şi mc1 nu-s folositoare" 48• Deci solul a trebuit să întrebuinţeze
multe vorbe ademenitoare pînă l-a înduplecat pe barbar să primească aceste
daruri. 12 A doua zi barbarul a făcut înţelegere de pace 49 şi l-a lăsat să se
întoarcă acasă. Hanul a adăugat textual următoarele: „Să judece Dumnezeu
intre Mauricius şi intre han, între avari şi între romani". 13 Deci il învinuia
pe suveran de călcarea păcii şi nu erau vorbe aruncate la întîmplare, căci de
fapt romanii au pus in primejdie pacea, au iscat războiul şi au căzut în nenorocirile amintite mai înainte, deoarece lucrurile prost începute au urmări nefericite. 14 Romanii şi avarii s-au înţeles să aibă între ei ca hotar fluviul Istru,
dar să-l poată trece, dacă pornesc împotriva sclavinilor 60 • Au fost adăugite
in tratat alte douăzeci de mii de monede de aur. In aceste condiţii războiul
dintre avari şi romani a luat sfîrşit.

16
În Nil au fost văzuţi doi monştri: unul în chip de bărbat şi celălalt în chip de
femeie. Fiecare este descris cu gr;jă, şi înainte de aceasta, prefectul se jură. Autoru!
critică concepţia curioasă a lui Herodot, menţionează şi alte scrieri despre monştrii
Nilului şi promite că va descrie creşterea lui.

1 În anul acesta, cind guvernator în Egipt era Menas, a avut loc o ară
tare neobişnuită in apele Nilului. Dregătorul aflat în fruntea egiptenilor
trebuia să sosească în deltă, care şi-a primit numele de la înfăţişarea locului
unde era aşezată 51 • 2 Deci în timp ce conducătorul apărea dimineaţă pe malul
fluviului s-a înălţat din fundul rîului un bărbat de o mărime înspăimintă
toare, cu înfăţişare de uriaş, ochi pătrunzători, păr blond hătind puţin în gri,
obraji de atlet voinic şi bine făcut, şale muşchiuloase asemenea corăbierilor,
pieptos, lat în spete şi cu braţe vinjoase. 3 El se vedea numai pînă la părţile
ruşinoase, iar celelalte mădulare ale trupului erau sub apă, şi părea că se
ruşinează să arate privitorilor şi membrele genitale. 4 Conducătorul Alexandriei
l-a privit şi s-a legat cu jurămînt adînc, spunînd următoarele: dacă e un demon,
să-l lase in pace să-şi vadă de treabă; iar dacă vedenia aceasta vine prin
grija lui Dumnezeu, să nu înceteze s-o privească pînă ce se vor sătura cu toţii
de această vedere. 6 Cică vedenia era chiar Nilul, aşa cum obişnuiesc să-l
înfăţişeze poeţii în stihurile lor 62 • Această fiinţă din Nil (căci nu îndrăznesc
s-o numesc om), chemată în ajutor în jurăminte, a rămas la iveală şi şi-a
arătat tuturor înfăţişarea trupului ei. 6 La ceasul al treilea din zi s-a înălţat
cu repeziciune din fundul apelor şi o fiinţă în chip de femeie, cum o arătau
sinii, faţa, trăsăturile fine ale obrajilor, părul şi toată alcătuirea trupului ei,
dar mai ales buclele strînse în smocuri sau rămase despletite. 7 Femeia era de
o frumuseţe uimitoare şi avea păr negru foarte închis, faţă albă, nas fin, degete
48
Citat din Sofocle, Aias 665 şi 685. Ideea revine într-o formă puţin schimbată la
poetul Euripide, Medea, 618: „Darurile unui bărbat rău n-aduc foloase".
49
Pacea a fost încheiată la începutul verii anului 600.
60
Sclavinii se aflau în mişcare, adică treceau Dunărea, spre sud, în tendinţa lor
de a lua în stăpînire faimoasele bogăţii ale Bizanţului.
n Delta avea înfăţişarea literei greceşti fl., de la care şi-a primit şi numele, sau
poate invers.
n Personificarea Nilului era curentă nu numai la poeţi, ci şi la artiştii plastici.
tn concepţia antică fiecare apă curgătoare mai însemnată îşi avea zeitatea ocrotitoare
proprie, invocată sub numele curent al rîului respectiv.
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·frumoase şi buze bine îngrijite. Sinii ei pl~ni şi rotunzi P.~reau că ies puţi~ în
-afară sub impulsul tinereţii. 8 Părţile _ruşm?as~ ~le fe~en nu se vedeau, fnn~
sub apă, deoarece ea îşi ascunde~ t~mele mb1ru ca m .faţa uno~ spect_aţor1
·neinitiati în mistere. 9 Multimea dm Jurul guvernatorulm s-a desfatat pr1vmd
pînă ia ~pusul soarelui, iar. ia cădere~ nopţii ':eden.iile s~-au cuf~n?at în adî~cul
veşnic al apelor, după ce s-au înfăţişat un timp 1~ .ta?e;e, cac1 s-au aratat
privitorilor îndrăgostiţi de ele într-o tăcere desav1rş1ta.
IO Nu vom trece cu vederea părerile paradoxale cele mai însemnate cu
.privire la acest fluviu exprimate de învăţaţii care au trăit în:iintea no~stră.
Deoarece ne tragem neamul de acolo, se înţelege că ne va vem mult mai uşor
·să împărtăşim părerile despre Nil. I_l Despre Apis să-l lă~ă~ ~ă vorbească i:ie
Herodot sa cel atît de plin de fapte, iar despre fnnţele cu mfaţ1şare de om dm
Nil au povestit scriitorii mai vechi. 12 Ce s~mnificalie a~e pr:ezenţa lor a în.cercat să spună Lydos 54 , un autor cu mult mai nou dec1t ceilalţi, deoarece a aJun~
cunoscut în timpurile împăratului Iustinian. Noi ne vom furişa puţin mai
departe şi vom vorbi despre creşterea Nilului în timpul verii, arătînd cititorilor noştri părerile cele mai de seamă ale cercetărilor, în măsura în care sînt
·vrednice de a fi amintite.

17
Nilul, cel mai mare dintre fluvii, porneşte din izvoare necunoscute. ln mijlocul
verii el creşte. Cauzele acestui fenomen, luate din diferiţi autori. Istoricul respinge toate părerile lor şi li urmează numai pe Agatharchides din Cnidos.

1 Nilul este cel m9.i mare dintre toate fluviile pămîntului şi curge prin
<multe ţinuturi din Libia, Etiopia şi India. El întrece în mărime Gangele şi
lndul şi-şi ascunde izvoarele de privirile oamenilor. 2 In timpul verii creşte şi
se umflă spre deosebire de celelalte fluvii de pe tot pămîntul. Cauzele acestei
creşteri, expuse de mulţi cercetători mai vechi, sînt arătate şi ex:plicate mai
jos în lucrarea de faţă. 3 Contemporanii lui Hellanicus, Cadmus şi Hecateu 65
s-~u refugiat în lămuriri mitice. Herodot cel plin de fapte şi mai priceput decit
oricare altul în cunoaşterea amănunţită a istoriei a încercat să-şi dea o părere
despre aceste lucruri, dar a urmat opiniile cele mai contradictorii. 4 Xenofon
şi Tucidide, scriitori vrednici de laudă pentru dragostea lor de adevăr, n-au
·făcut cercetăr~ în acest sens. Efor, Teopomp 56 şi elevii lor s-au aplecat mai
mult decît toţi asupra lor, însă n-au nimerit deloc adevărul, nu din lipsă de
.pricepere, ci pentru că n-au cunoscut specificul acestei ţări. 5 Din timpurile
cele mai vechi şi pînă la domnia lui Ptolemeu Filadelful 57 toate aceste locuri
erau cu desăvîrşire străine şi primejdioase pentru cine intra acolo. Regele
.amintit mai sus a pătruns cu o oaste elenică în Etiopia şi a cunoscut această
H~rodot (484-;-425 î.e.n.) descrie Egiptul în cartea a doua a istoriei sale, ară
Tînd că Apis era un ammal sfint, al cărui cult s-a contopit apoi cu cel al zeului Osiris.
64
loannes Laurentios Lydos (490-circa 560) autor al unor tratate de erudiţie
păstrate pînă astăzi.
'
66
Hellanicus, Cadmus şi Hecateu, istorici greci din secolul al VI-lea şi al V-lea t.e.n.
r;a Xenofon (4~0-354), Tucidide (460-396), Efor (405-330), Teopomp (376-331).
67
~tole'!Ileu Filadelful a domnit între anii 285-246. Expediţia în Etiopia a avut
loc aproXImativ în anul 255 t.e.n.
·
63
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ţară, să zic aşa, cu mai multă rivnă. 6 Preoţii din Egipt spun că Nilul po~neşte
din oceanul care înconjoară părnîntul, dar nu vorbesc deloc adevărat, c1 înlo-euiesc o îndoială prin alta, aducînd în sprijin un argument care are nevoie la
rîndul său de multă al~ă întărire şi lipsind raţionamentul de orice ternei.
7 Troglodiţii veniţi din părţile de sus, numiţi şi bol~i, spun că în locurile
acelea sînt nişte găuri în părnînt, iar de aici ar putea crede cineva că mai multe
izvoare se unesc într-un singur loc şi formează apa Nilului. 8 Se zice că el este
fără îndoială cel mai fecund dintre toate fluviile părnîntului. Locuitorii din
insula Meroe (care se află in apele Nilului) numesc acest fluviu Astapun,
ceea ce înseamnă în limba elină „apa din întunecimi", deoarece socotesc că
firea acestui fluviu nu poate fi înţeleasă. 9 Thales, unul dintre cei şapte înţe
lepţi 53 , spune că vînturile etesiene suflă împotriva valurilor şi împiedică curgerea fluviului spre mare, şi de aceea el se umflă şi se revarsă peste maluri, căci
cîrnpia egipteană este joasă. 10 Deşi pare adevărată, concepţia aceasta este
usor de dovedit ca falsă. Dacă ar fi adevărată, atunci toate rîurile aflate în
c~lea vînturilor etesiene s-ar umfla la feL 11 Anaxagoras, poreclit Fizicianul 59 ,
a opinat că zăpada căzută în Etiopia ar fi cauza revărsării Nilului, iar acestuia i s-a alăturat şi autorul de tragedii Euripide în versurile sale. 12 Noi
răspundem că această explicaţie n-are nevoie de multă împotrivire, căci falsitatea ei este vădită, deoarec( ~ cu neputiffţă să fie zăpezi în Etiopia din cauza
căldurilor excesive de acolo: 13 peste tot, in locurile acelea nu este gheaţă,
ger şi în genere nici iarnă, ci numai vremea solstiţiului de vară. Chiar dacă ar
zice cineva că în Etiopia se întîrnplă să fie pe alocuri multă zăpadă, el poate
fi respins îndată cu uşurinţă cu argumentul amintit mai înainte. 14 Orice
fluviu care creşte prin topirea zăpezilor creează, după cum ştie toată lumea,
curenţi de aer rece şi face văzduhul dens şi umed: dar în jurul fluviului Nil
nu întîlnim nouri, nici adieri reci si nici văzduh dens si umed. 15 Herodot
spune că Nilul este aş1 cum se ved~ în timpul creştarii s'ale. Iarna soarele din
Libia atrage la sine umezeala din apele Nilului şi de aceea fluviul devine mai
mic în timpul iernii; 16 iar vara soarele se trage spre nord şi seacă sau micşo
rează rîurile din Grecia; de aceea nu-i de mirare că în jurul solstiţiului de vară
apele fluviului din Egipt se umflă. Dar din sfială faţă de pasiunea pentru
ştiinţă a acestui bărbat nu condamnăm mai temeinic greşeala lui. 17 Dacă
toate acestea ar fi adevărate, atunci soarele ar lua si din celelalte rîuri ale
Libiei 60 , adică cele care se înfrăţesc cu suferinţele Nilului precum şi toate
-celelalte din Libia; dar nu ob3ervăm nimic din toate acestea la rîurile din
Libia. Deci istoricul s-a grăbit şi a greşit. 18 Democrit 61 , un prieten al naturii,
:afirmă că la nord cade în timpul iernii multă zăpadă, care se întăreşte, iar in
timpul verii se topeşte sub arşiţă şi urmează un dezgheţ masiv; de aceea în

Thales din Milet, unul dintre cei şapte înţelepţi ai Greciei, care au trăit în seco'lele VII-VI înaintea erei noastre. Ceilalţi erau Pittacus din Mitilena, Solon din Atena,
·Cleobul din Rodos, Periandru din Corint, Chilon din Sparta şi Bias din Priena. Vînturile
·etesiene suflau vara dinspre nord-est.
69
·
Anaxagoras din Clazomene (500-428) a scris un poem filozofic Despre natură·
Euripide, Helene 1-4.
'
eo Prin Libia autorul înţelege în genere Africa de Nord.
61
Democrit din Abdera (460-370), reprezentant strălucit al materialismului antic
fondatorul şcolii. atomiste, v. contribuţia no~stră Leucip şi pemocrit. Traducere şi intro~
·du~ere de H. M1hăescu, prefaţă de Constantin Balmuş, Iaşi, Facultatea de litere şi filo68

:.zofie, 1941.
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locurile înalte se ivesc o mulţime de nouri groşi, iar aburirea puternică îi ridică
in înălţime. 19 Aceşti nouri sînt minaţi de vî1:1tu.ril; ete~ien~ pîn.ă pe, m.unţii
cei mai înalţi ai pămintului, care se. află în Etiopia 2.. AJunş1 _Pe malţ1m1 atît
de mari nourii se freacă cu putere s1 dau naştere la ploi torenţiale, care umplu
fluviul si-1 fac să crească în timpul ~înd suflă vînturile etesiene. 20 Dar n-avem
increde~e în el, deoarece Nilul începe să crească, să zicem aşa, in timpul solstiţiului de vară cînd încă nu bat vînturile etesiene, şi-şi încetează creştErea după
echinoctiul de toamnă, cînd vînturile etesiene au încetat de multă vreme
să mai ~ufle. Deci părerea lui Democrit poate fi luată în seamă, dar n-avem
nici un temei să ne încredem in cuvintele sale. 21 Ephoros 63 aduce un argument straniu. El spune că tot Egiptul este o îngrămădire de rîuri, un ţinut
rece şi plin de piatră poroasă, c_u găuri ~ari şi .continll:e; şi d.e ac.~e~ a~so~rbe
o mare cantitate de umezeală ş1 o menţme în sme in timpul 1ernn, iar mamte
de solstiţiul de vară varsă o parte din umezeală la suprafaţă din toate părţile
si de aceea fluviul creşte. 22 E vădit lucru că Ephoros n-a văzut Egiptul şi
~ici nu s-a informat măcar cu oarecare grijă la cei care au vizitat această
ţară. 23 Mai întîi, dacă Nilul şi-ar spori apele cu umezeala din Egipt, n-ar
creşte în ţinuturile de sus, unde curge printr-o regiune pietroasă şi uscată;
dar el se umflă şi curge aşa mai bine de şase mii de stadii 64 înainte de a intra
în Egipt. 24 Apoi, dacă cursul Nilului era mai jos <lecit găurile din pămîntul
străbătut de apă, iar găurile se aflau la suprafaţă, atunci nu era cu putinţă
să treacă prin ele atîta apă; dacă fluviul era mai sus decît găurile, nu putea
curge apa din găurile inferioare spre cele superioare pină sus la nivelul fluviului. 25 In definitiv cine ar putea crede că apa din găurile de sub pămînt ar
putea să umfle pînă intr-atîta fluviul, incit să scalde aproape tot Egiptul?
Dar nu mai spun cit de neverosimilă este părerea despre pămîntul străbătut
de umezeală şi despre apa aflată in găuri, deoarece falsitatea ei este vădită.
26 Rtul Meandru din Asia străbate mult pămînt, dar la el nu vezi nimic asemă
nător cu ceea ce se întîmplă la creşterea Nilului. 27 De asemenea şi rîul Achelou
din Acarnania şi Chefisul din Beoţia străbat mult pămînt începind din ţinutul
foceenilor, dar din examinarea lor rezultă în mod lămurit că Ephoros n-are
dreptate. 28 Iată deci ce aveam de spus împotriva lui Ephoros. Unii înţelepţi
din Memfis 66 au încercat să indice următoarea cauză. Cică pămîntul ar fi
împărţit în trei zone: prima este cea în care locuim noi (ca să zicem aşa),
a doua are anotimpurile tocmai pe dos ca în aceste locuri, iar a treia se află între
acestea şi este nelocuită din pricina căldurilor excesive. 29 Dacă l'\ilul ar creşte
in timpul iernii, ar fi lucru vădit că el izvorăşte in zona noastră, deoarece în
acest timp cad la noi ploile cele mai abundente. 30 Deoarece însă se umflă în
timpul verii e probabil că în părţile opuse ale pămintului sint ierni, iar prisosul
de apă din locurile acelea se scurge în zona locuită de noi. De aceea nimeni
nu poate ajunge pînă la izvoarele Nilului, deoarece din zona opusă spre a
Etiopia era puţinicunoscută grecilor din secolul al V-lea înaintea erei noastre.
Ephoros din Cyme, în Asia Mică, a trăit aproximativ între anii 405-340 şi a
scris o istorie generală vastă, în treizeci de cărţi, din care au rămas numai citeva fragmente.
84
Şase mii de stadii, adică aproximativ o mie de kilometri.
85
Înţelepţii din Memfis erau preoţii din una din capitalele Egiptului, situată la
aproximativ dozăzeci şi cinci de kilometri de delta Nilului, unde se afla şi cartierul general
al armatei faraonilor. Egiptenii aveau o noţiune mai precisă despre pustiul nelocuit şi
despre faptul că acesta nu putea fi străbătut cu mijloacele din timpul acela.
82
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noastră

fluviul curge prin ţinuturi nelocuite. 31 Mărturie despre toate acestea
faptul că apa fluviului Nil este peste măsură de dulce; ei spun că
.apa sa se incălzeşte sub arşiţa soarelui şi de aceea este fluviul cel mai dulce
.dmtre toate, căci orice lichid devine mai dulce sub acţiunea căldurii solare .
.32 Noi vom răspunde şi la acestea: este cu neputinţă ca un fluviu din zona
.opusă a pămîntului să ajungă pînă in zona noastră, şi mai cu seamă dacă
·ţinem seama de faptul că pămintul este in formă de sferă. 33 Cum se face
-că numai Nilul curge din partea aceea a pămintului pină in locurile noastre,
.căci ar fi firesc să fie şi alte fluvii ca la noi? 34 In ceea ce priveşte faptul că
.apa acestui fluviu e dulce se dă o cauză cu totul lipsită de logică şi cu desă
vîrşire inacceptabilă. Dacă fluviul ar fierbe şi s-ar indulci din pricina căldu
·rilor n-ar ajunge niciodată atit de productiv şi nici n-ar hrăni atitea specii
.de peşti şi de animale sălbatice, căci orice apă care se schimbă sub acţiunea
focului este improprie pentru a da naştere animalelor. 35 De aceea indicarea
încălzirii drept cauză de creştere a Nilului este cu totul nepotrivită şi prin
·urmare amintitele pricini de creştere a Nilului sint false. Oenopides 88 spune
.că in timpul verii apele de pe pămînt sînt reci, iar în timpul iernii dimpotrivă
sint calde. 36 Lucrul acesta se vede din e~aminarea fîntinilor adînci; în toiul
"iernii apele din fintinile adînci sînt calde, iar în timpul verii dimpotrivă. 37 De
.aceea pe bună dreptate Nilul este mic iarna, căci din pricina căldurii de sub
pămînt pierde mult din umezeală, deoarece în Egipt nu cad ploi; iar vara nu
există această absorbţie sub pămint şi el se umflă fără să mai fie împiedicat,
după firea lui. 38 Dar la acestea trebuie să mai adăugăm următoarele: Multe
riuri din Libia curg şi îşi au gurile de scurgere în mare la fel, fiind paralele,
:şi totuşi nu cresc ca Nilul, ci dimpotrivă se umflă iarna, iar vara seacă, şi
prin urmare dezmint teoria lui Oenopides. 39 Numai Agatharchides din Cni·dos 67 a nimerit adevărul: el a spus că în fiecare an in Etiopia cad ploi mari
şi neîntrerupte începîncl de la solstiţiul de vară şi pînă toamna cînd ziua este
egală cu noaptea. 40 Este firesc deci ca Nilul să descrească in timpul iernii,
.cind işi ia apele numai din izvoarele sale, iar vara să crească din cauza apelor de ploaie care se varsă in el: m9.rturie pentru cele afirmate de Agathar·chides este şi ceea ce se intimplă în unele locuri din Asia. 41 In ţinuturile
·s~iţier dinspre C:i.u~az, cind. vine timpul, în fiecare an cad ninsori abundente
·şi neîntrerupte vrem3 de mai multe zile; iar în părţile dinspre miazănoapte ale
Indiei in anumite timpuri cade grindină îmbelşugată şi de mărime considerabilă. 42 Dar şi în jurul fluviului Hydaspes 68 cad ploi neîntrerupte la începutul
verii şi ·acelaşi lucru se întimplă în Etiopia după cîteva zile, iar această umiditate adusă pe pămint face ca în toat3 ţinuturile amintite să fie iarnă. 43 Deci
nu-i nimic de mirare dacă în Etiopia, care se află deasupra Egiptului, ploile
neîntrerupte căzute in munţi în timpul verii umflă fluviul, după cum povestesc de altfel şi barbarii care locuiesc în locurile acelea. 44 Dacă cele spuse au
.altă fire decit ceea ce se petrece la noi, nu-i cazul să ne îndoim din pricina
.aceăsta: căci la nJi vlntul de sui este răcoros, dar în Etiopia se linişteşte;
,rămine şi

Oenopides din Chios, filozof şi astronom din secolul al V-lea t.e.n.
Agatharchides din Cnidos, istoric şi geograf, a trăit în secolul al Ii-lea t.e.n.
Din operele lui mari intitulate Asiatica şi Europiaca au rămas numai cîteva fragmente.
88
Hydaspes, cel mai de la vest dintre rîurile Pan~ab-ului, adică din „Ţara cu cinci
d'luvii", cunoscută sub forma Vitastâ, izvorăşte din Himalaia, în Kaşmir, şi se uneşte
.cu fluviul Tschinab pe teritoriul Pakistanului.
88
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iar vînturile de miazănoapte în Europa sint vijelioase, însă în regiunea aceea
devin slabe, blînde si cu totul neputincioase. 45 Cînd soarele se~ trage spre
miazănoapte se întîm'plă că ploile de vară de la noi ajung în Etiopia şi de aceea
creşte Nilul; iar cînd se întoarce soarele din nou îndărăt vedem că Nilul
des creste.
46 Dar am vorbit destul despre creşterea fluviului Nil, spre a nu ne
abate prea mult de la scopul istoriei noastre. E timpul să reluăm firul povestirii si să însăilăm stirile care urmează. Deci Menas s-a întors 'din Alexandria
şi a ~cris împăratuiui Mauricius că a avut loc apariţia fiinţelor cu înfăţişare
de om din Nil. Suveranul a ascultat toate acestea şi s-a întristat nespus de
mult în sufletul său 69 •

.
Dra!Da împăratului ~auricius ajunge aici la punctul culminant: în cartea urmii.t oare vom asista la căderea ş1 moartea tragică a eroului.
89
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1
Saracenii aliaţi ai romanilor năvălesc în Persia şi pradă hotarele babilonienilor;
de aceea Chosroes se gîndeşte să rupă înţelegerea de pace. Solul lui Mauricius la
el este tratat cu neomenie şi ţinut mult timp pe loc pînă să ajungă la rege. După ce
în sfîrşit este primit, îl face pe Chosroes să încheie pace şi îi povesteşte cele petrecu~e
pînă atunci. Aml;>iţia neruşinată a acestui sol îl supără amarnic pe împărat. învinuit de trădare şi după ce respinge învinuirea, Comcntiolus este numit din nou
comandant, se duce la Istru şi se uneşte cu Priscus la Singidunum.

1 În acest timp Chosroes, regele perşilor, încerca să tulbure pacea. Din
fotirriplare barbarul găsea următoarea pricină. In Arabia trăiau neamuri
rriulte şi de tot felul, numite de obicei saraceni de cătr~ marea mulţime 1 .
2 Unele din aceste neamuri erau aliate cu romanii, iar o parte dintre ele au
năvălit in Persia în timp de pace şi au prădat în fugă cîteva ţinuturi din Babilonia. Din pricina aceasta Chosroes credea că se află în incurcătură. 3 De aceea
'i.mpăratul Mauricius l-a trimis ca sol în Persia pe George 2 , care dobindise
dregători3: pentru strîngerea birurilor din oraşele răsăritene, numit de romani
eparh al pretoriului ( praefectus praetorio )3. 4 Chosroes era supărat de cele
îhtîmplate şi il necăjea pe sol, făcîndu-1 să aştepte mult timp in ţara duş
mană. Deci George a fost tratat prost in Persia şi timp de mai multe zile n-a
opţinut intrar.ela rege. 5 Daoarece lucrurile erau încă tulburi pentru Chosroes,
harbarul a înţeles fireşte că nu ·poate porni repede un război împotriva romanilor. De aceeâ regele babilonian l-a primit pe George în palat. 6 Deci George
a prins clipa potrivită şi l-a înduplecat pe barbar să nu rupă înţelegerea de
p'ace. In felul acesta, „vrînd nevrînd în inima lui", vorba poetului 4 , Chosroes
a ales pacea. 7 Solul a povestit împăratului în amănunţime toate cele intimplate,
însă darea de seamă asupra întilnirii n~a dus la un sfirşit bun, căci George i-a
spus suveranului că regele perşilor a anunţat in prezenţa satrapilor urmă
toarele: „Pun capăt războiului numai pentru vrednicia solului". 8 Cind a auzit
1mpăratul aceste cuvinte s-a supărat pe sol, iar solia a ajuns pentru George
o primejdie grozavă; de fapt cuvintul lipsit de măsură poate aduce mari
nenorociri celui care il foloseste .

.

Autorul se referă la triburile arabe din regatul hasanizilor din regiunea de la sudest de Damasc. Ele au primit creştinismul în formă monofizitică la începutul secolului
al V-lea şi participau la războaie alături de armatele bizantine.
2
Solia lui George în iran a avut loc în primăvara şi vara anului 592, v. M. J.
Higgins, The Chronology of Theophyl. Sim. 8.1, 1-8. Orientalia Christiana Periodica
(Miscellanea G. de Jesphanion, I), XIII, 1947, p. 219-232.
.
3
Titlul vechi era adaptat la nevoile vremii şi dat acum dregătorilor însărcinaţi
cu strîngerea impozitelor.
4
Poetul este Homer, iar expresia devenise proverbială.
1
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9 După ce hanul a trecut Istrul şi s-a dus acasă? încheind pa.ce 5 (că?i
ne întoarcem la întîmplările petrecute în Europa), oştile romane dm Tracia
au trimis soli la împăratul Mauricius invinuin~ de trădare ~e. comanda~t~l
Comentiolus 6 • 10 In cetatea împărătească s-a iscat o impotr1v1re putermca,
iar suveranul a dat lui Comentiolus şi solilor judecători. Cele două părţi s-au
înfruntat la judecată, împăratul a stăruit pe lingă soli şi învinuirea a luat
sfîrsit iar Comentiolus a ajuns din nou comandant de armată. 11 La începutul
verii ~ plecat din cetate, a pus capăt nemulţumirilor pricinuite de romani~
a adunat oastea la un loc şi s-a unit cu Priscus la fluviul lstru şi în Singidunum 7•
2
Pacea dintre romani şi avari este ruptă din porunca împăratului. Comentiolus
se îmbolnăveşte în Viminacium. Hanul pustieşte hotarele romanilor. Din însăr
cinarea lui, trecerile peste lstru sînt supravegheate de patru feciori ai săi. Se dă
o luptă pe ţărm, iar barbarii sînt învinşi. Este scuzată absenţa lui Comentiolus.
Barbarii atacă o întăritură romană. Un sol la comandant despre sosirea primejdiei.
Vine Priscus. Corăbiile sînt duse în Viminacium. Se dă lupta: sînt ucişi trei 1mte
de romani şi cad patru mii de barbari.

1 A patra zi au fost adunate oştile, a vorbit Priscus şi a fost ruptă pacea
intre avari şi romani, căci împăratul Mauricius trimisese comandanţilor
poruncă împărătească să calce înţelegerea. 2 După ce a fost ruptă pacea în
văzul tuturor, romanii s-au dus in Viminacium, o insulă aşezată in apele
Istrului 8 • In această insulă Comentiolus a lăsat să se înţeleagă că este bolnav. 3 După ce romanii au trecut din insulă pe uscat, hanul a aflat de mişcă
rile armatei romane. Barbarul şi-a adunat oştile, a pustiit pămintul romanilor,
a dat trupe celor patru feciori de sub conducerea sa şi le-a poruncit să supravegheze trecerile peste latru. 4: Feciorii barbarului încercau să păzească trecerile peste Istru, după cum primiseră poruncă, iar romanii stringeau bărci
şi treceau cu toţii fluviul. S-a iscat o luptă pe malurile fluviului şi romanii
au învins oştile duşmane. 6 Comentiolus împreună cu Priscus îşi petreceau
timpul in Viminacium. El era hotărît să nu se încaiere niciodată de bunăvoie,
căci îşi tăiase vinele de la mină cu cuţitul medicilor şi ln urma scurgerii de
sînge nu putea lua parte la luptă dintr-un motiv bine întemeiat, de fapt însă
era fricos. 6 Deci romanii au trecut Istrul şi au aşezat tabăra, iar Priscus a
rămas în insulă, căci nu voia să se rînduiască in linie de bătaie fără Comentiolus 9 • Rămînînd armata romană fără comandant, barbarii au năvălit asupra
taberei acestora. 7 Romanii au trimis soli în Viminacium la comandanţi şi
le-au arătat primejdia. Deoarece Priscus nu voia să se apuce de treabă fără
Comentiolus şi barbarii atacau cu înverşunare, Priscus l-a înduplecat pe
Hanul a trecut Dunărea la nord, adică în ţinutul cucerit de el cu sabia, după
în cartea VII, cap. 10, alineatul 5.
8
învinuirea şi judecata au avut loc în iarna anului 599.
1
Comentiolus s-a unit cu Priscus în vara anului 600.
8
Viminacium (azi Kostolac) se afla pe malul drept al rîului Mlava, aproape de
vărsarea lui în Dunăre. Insula Viminacium, numită azi Ostrovo era formată de un canal
al ~unării şi uşura trecerea. pe 1!1alul opus, lingă actuala localitate Dubovac, la aproximativ 20 km vest de Baziaş (Jud. Caraş-Severin).
1
Rivalităţile dintre generali sau nemulţumirile personale jucau un rol şi pe irontul din apus întocmai ca şi pe cel din răsărit.
6

cum

afirmă
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Comentiolus să părăsească comanda şi să ia el singur grijile războiului. 8 Deci
el a părăsit Viminacium şi s-a dus în tabăra romană. A doua zi a poruncit
corăbiilor rămase la malurile lstrului să se întoarcă in Viminacium, 9 căci
Priscus se temea ca nu cumva romanii, avind la indemină mijloace de transport la malurile fluviului, să treacă mereu in insulă şi din pricina aceasta
să scadă oastea romană şi să rămină tabăra cu o pază mai slabă. 10 Deci
barbarii se îndemnau la luptă şi de aceea Priscus a poruncit romanilor să se
înarmeze şi ei a patra zi dimineaţa: a rînduit întocmirile in trei despărţituri,
cum era cu putinţă, şi a început să facă faţă înfruntărilor duşmane. 11 Romanii
nu aveau arcuri şi de aceea ii loveau pe barbari cu lăncile in luptă corp la
corp. Avarii s-au rinduit in luptă in cincisprezece întocmiri, iar romanii s-au
aşezat intr-o singură linie de bătaie, în formaţie de cărămidă cu patru laturi,
de teamă să nu piardă tabăra, căci în felul acesta îşi ocroteau tabăra. Lupta
a ţinut mai multe ore. 12 Cind a apus soarele, a apus şi războiul şi sfîrşitul lui
a fost plin de glorie pentru romani: au căzut trei sute de romani şi au fost
ucişi patru mii din rîndurile avarilor. După căderea nopţii romanii s-au întors
în tabără.

3
Altă luptă cu avarii. Prin grija lui Priscus stnt măcelăriţi nouă mii.

1n a treia tnromanii luptă pe o înălţime şi-i tmping pe duşmani într-un Jac sau baltă,
unde cei mai mulţi se îneacă împreună cu feciorii hanului. Au pierit acolo cam
cincisprezece mii. f n a patra luptă pe rîul Tisa sau Tyrsa a murit iar multă lume.
Romanii trec fluviul, ucid patru mii de cercetaşi şi treizeci de mii de gepizi şi se
întorc cu prizonierii la Priscus. ln a cincea luptă foarte mulţi barbari au pierit
înghiţiţi de ape şi multe mii au căzut tn captivitate.
căierare

1 A treia zi barbarii au iscat o altă încăierare. Priscus şi-a rinduit oastea
cum a putut şi a pornit de dimineaţă la luptă. 2 A aşezat oştile in trei întocmiri şi le-a îndemnat să lupte cit mai bine, apoi a a~ropiat mult aripile spre
a înconjura în felul acesta cu repeziciune pe avari, pentru ca barbarii să ajungă
la strîmtoare, să fie prinşi la mijloc şi să cadă in nenorociri neaşteptate. 3 Deci
b,arbarii au fost infruntaţi în felul acesta şi din rîndurile oştirii vrăjmaşe şi
potrivnice au fost măcelăriţi nouă mii de oameni. La apusul soarelui învingătorii s-au întors in tabără. 4 A zecea zi a auzit şi comandantul că barbarii
vor trece din nou la încăierare. In zorii zilei el a înarmat armata romană,
a pus-o în rinduială şi a pornit la luptă. 5 Priscus a aşezat din nou oştile in
trei despărţituri, iar barbarul a rînduit o singură întocmire şi a înaintat
împotriva lui Priscus. Acesta a ales un loc prielnic, avînd în spate bătaia
vîntului, a năvălit de sus asupra avarilor şi a înfruntat duşmanul din două
laturi. 6 Deoarece în apropiere de locurile acelea se afla un lac, el i-a împins
pe barbari în apă, astfel incit, fiind minaţi spre valuri, cădeau în lacul din
spatele lor şi se înecau cu nemiluita. 7 A pierit o mare mulţime în acest lac,
s-au înecat şi feciorii hanului, iar Priscus a cîştigat o izbindă dintre cele mai
strălucite. In acest război au fost nimiciţi cincisprezece mii de barbari. 8 Hanul
a scăpat dintr-o mare primejdie şi a ajuns la riul Tisa. In a treizecea zi a adunat şi barbarul oastea la un loc. Deoarece se pregătea pentru a patra înfruntare, comandantul roman a aflat şi de aceasta şi a pornit cu oaste spre riul
https://biblioteca-digitala.ro
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Tisa lo_ 9 Pentru fiecare din cele două oşti a fost hotărîtă ziua încăierării.
După ce sorocul hotărit a luat sfîrşit, în primel~ ore ~le dimineţii Priscus ş~-a
rînduit ostile în alt chip, adică a mutat întocmirea dm stînga in dreapta, iar
pe cea di~ mijloc a aşezat-o în stînga. Barbarul a pregătit războiul c? d~uă
sprezece întocmiri. 10 Romanii au înfruntat lupta cu mare bărbăţie ş1 in
avîntul lor au dat barbarii peste cap: şi în această luptă a pierit o mare multime de dusmani. Această victorie a adus armatei romane o faimă şi m1i stră
Îucită. 11 Priscus a strîns patru mii de oşteni şi le-a poruncit să treacă Tisa
şi să urmărească ~işcările duşmanil?r. Cei trimi~i. de coma.r;idant ~u tr~c~t
rîul din apropiere ş1 au dat peste trei sate de gepizi. Barbaru nu ştiau mmw
de cele petrecute în ajun, ci stăteau tolăniţi şi prăznuiau o sărbătoare locală.
12 Ei n-aveau nici o grijă, chefuiau şi se veseleau toată noaptea. Inainte de
zorii zilei, fiind incă pe întuneric romanii au năvălit asupra barbarilor beţi şi
au pricinuit un mare măcel, căci au ucis treizeci de mii 11 de barbari. 13 Ei au
luat o mulţime de prizonieri, au trecut rîul şi au venit împreună cu prada
la Priscus. După douăzeci de zile barbarul a adunat din nou oştile lingă rîul
acesta si de aceea Priscus s-a întors iar la rîul Tisa. Deci s-a iscat în locul
acesta ~ luptă mare de tot şi vrednică de a fi pomenită. 14 Barbarii au fost
înfruntaţi, să zicem aşa, cu străşnicie în ziua aceasta şi s-au înecat în apele
rîului, iar împreună cu dînşii au pierit şi o parte foarte însemnată de sclavini.
15 După înfrîngere, oastea barbară a căzut prizonieră şi au fost prinşi trei
mii de avari, şase mii două sute de alţi barbari şi opt mii de sclavini. Cei
prinşi în fel ul acesta au fost legaţi şi trimişi de comandant ca pradă de război
tn cetatea Tomis 12•

4
La cererea hanului prizonierii sînt restituiţi din porunca împăratului. Comentiolus
se însănătoşeşte. Dorind să plece în Bizanţ pentru iarnă, cere locuitorilor din
Novae o călăuză de drum pentru calea lui Traian. Aceştia refuză să-i dea, iar el
se supără şi pedepseşte pe doi cu moartea. Este sfătuit de un bătrîn cunoscător
al căii, dar schimbă vorbe şi se ceartă cu dlnsul. Din cauza frigului mare mulţime
de romani şi animale pier pe drum. El iernează la Philippopolis. Petru este numit
din nou comandant. Teodosie, feciorul lui Mauricius, ia în căsătorie pe fiica lui
Germanus. Răscoală împotriva împăratului din pricina scumpirii alimentelor.
Cuvinte de ocară şi pietre aruncate asupra lui. Cei mai îndrăzneţi sînt ameninţaţi
cu bastoanele. Germanus II apără pe ginerele său Teodosie acoperindu-l cu haina sa.

1 Inainte ca împăratul să afle ceva despre cele întîmplate, hanul a trimis
soli la Mauricius şi a încercat să ia înapoi prizonierii. 2 Mauricius s-a lăsat
înduplecat de ameninţările barbarului şi dus de vorbele lui şi a poruncit
10
•
Teatrul operaţiunilor se găsea aproximativ între fluviul Dunărea la sud, Tisa la
vest ş1 oraşele .mo.derne Zrenjanin la nord şi Vrsac la est. Lacul amintit putea fi Belojez
la sud. de ZrenJanm. Este posibil de asemenea ca Teofilact să fi confundat Tisa cu Timişul,
v. S. Szădeczky-Kardoss, The Name of the RiCJer Tisza, Acta Antiqua Academiae Scienriarum Hungaricae, II, 1953, p. 77-115.
11
Numărul barbarilor ucişi este fără îndoială exagerat.
. u Ţra!lsportul prizonierilor urma să se facă pe drumul din dreapta Dunării prin
cetăţile Smg1dunum (Belgrad), Bononia (Vidin), Ratiaria (Arfar), Oescus (Isker), Novae
(Stăklen), Durostorum (Silistra) şi Tropaeum Traiani (Adamclisi). Din acest loc rezultă
că ava~ii tîrau după dînşii alţi „barbari", adică alte neamuri de la nord de Dunăre.
Probabil populaţia locală agricolă era silită în felul acesta să plătească avarilor un tribut
de sînge.
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lui Priscus printr-o scrisoar.e să dea. h~nului prizonier~i avari. In felul acesta
barbarii au fost dati înapoi hanului dm cetatea Tom1s.
3 Ca trezit dinfr-un somn greu, Comentiolus a lăsat să se înţeleagă
că s-a însănătosit. El a ajuns în Novae, a chemat cîţiva localnici şi le-a cerut
o călăuză de d;um spre a merge pe calea numită a lui Traian 13 , căci se pregătea să-şi petreacă iarna în Bizanţ. 4 Localni~ii l-a~ sfă~ui~ pe Con;ientiolus
să nu folosească această cale. El s-a supărat şi a ucis doi dintre cei care s~
împotriveau. Cei din Novae i-au spus lui Com~ntiolus că n-au pe cine să-1
dea să-i arate calea, dar că la douăsprezece mile de acolo este un moşneag
bătrîn de tOt, de o sută şi doisprezece ani, şi îl încredinţau că acesta cunoaşte
calea numită a împăratului Traian. 5 După ce a ajuns în satul acela, comandantul Com3ntiolus a cerut bătrînului să-i arate drumul. Moşneagul era
nehotărît şi se împotrivea, spunînd comandantului că îi pare o încercare
nespus de anevoioasă, că locurile sînt grele, iarna aspră şi drumul nehotărît,
deoarece de nouăzeci de ani încoace calea aceasta rămăsese neumblată.
Comandantul n-a ţinut seama de vorbele bătrînului. 6 După ce a învins.
gîndul cel rău, oştile romane şi-au început călătoria 14 • 7 In zilele acestea
a fost un frig grozav şi înspăimîntător, a căzut multă zăpadă şi au suflat
vinturi nespus de puternice, incit au pierit mulţi oşteni şi cea mai mare parte
din animalele de povară. 8 Comentiolus a ajuns cu mare greutate în Philippopolis, blestemat de toată lumea. A rămas acolo toată iarna şi la începutu]
primăverii s-a dus în Bizanţ. In vara următoare a fost numit din nou comandant de către împăratul Mauricius.
9 In al nouăsprezecelea an de domnie 15 al suveranului Mauricius nu
s-a întîmplat nimic între romani şi barbari. In al douăzecilea an împăratul
Mauricius l-a rînduit comandant în Europa pe fratele său Petru. 10 Cu un
an mai înainte Teodosie, feciorul împăratului, a fost mire 16 , căci tatăl său
i-a dat în căsătorie pe copila lui Germanus, un bărbat de seamă şi cu mare
trecere în senat. 11 Cîteva zile după nuntă, în timp de iarnă, bizantinii· au
început a duce lipsă de alimente. După izbucnirea foametei şi cu patruzeci
de zile înainte de sărbătoarea naşterii marelui Dumnezeu Isus,"'· slăvit de
popoarele pămîntu1ui cu numele de Hristos, s-au răsculat mulţimi!( împotriva împăratului. 12 Suveranul avea obicei să sărbătorească această zi
împreună cu poporul. După ce împăratul a înălţat rugăciuni împreună cu
mulţimile, cîţiva din gloată s-au răsculat şi au început a arunca vorbe de ocară
şi pietre asupra suveranului. 13 Mauricius a poruncit scutierilor să-l apere de
năvălitori cu bastoanele de fier (numite în limba romanilor distria) 17 , dar
Calea lui Traian începea de la Dunăre în apropiere de oraş.ul Svistov, urca pe
rîul Osăm în sus, trecea prin apropiere ·de Love~, străbătea munţii Balcani (Stara
PlaniQa) prin strîmtoarea zisă Trojanski prohod, cobora în valea rîului Strjama afluent
al rîului Hebrus (Marica). şi ajungea la Philippopolis (Plovdiv).
'
14
Drumul de la Novae la Philippopolis a fost străbătut în iarna anului 600 iar
comandantul a ajuns în Bizanţ tn primăvara anului 601.
'
16
Între H august 600 şi 13 august 601.
18
•
Nunta a avut loc în iarna anului 601: Teodosie avea 16 ani (născut la 26 septembrie 585).
17
.
„
Distr~a = dextria sau dextralia „securi legate în mănunchi de nuiele purtate de ,
hctorn romam".
13
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le-a dat ordin numai să se prefacă şi să nu-i lovească. Germanus l-a acoperit
cu haina sa pe Teodosie, l-a scos prin Ilaras 18 (_un .Ioc din cuprinsul cetăţii)
şi l-a scăpat din lăcaşul unde se făceau rugăc1umle.
5
Lăcaşul sfint al fecioarei l\Iaria din Lacherne. Autorii răscoalei condamnaţi la
exil sint rechemaţi a doua zi. Petru îşi duce oastea la Istru şi petrece vara la Palastolum, apoi se retrage într-un colţ al Dardaniei. El are convorbiri cu Apsih,
subcomandantul barbarilor. Ambele armate se retrag. Viclenia ha:rnlui. Împăratul
porunceşte lui Pelru să plece peste Istru. Petru cllre de la Bonosus, ilustru însoţitor al împăratului, bărci pentru trecerea fluviului şi-l rinduieşte comandant peste
oşleni pe Guduis. Acesta ucide mulţi duşmani şi nu îngăduie romanilor să se
întoarcă în provincie. Hanul se gîndeşte să nimicească pe anţi, aliaţi ai romanilor.

1 lmpăratul a fost apărat de scutierii săi şi nu şi-a întrerupt rugăciunea.
Apoi s-a dus în lăcaşul sfint al Maicii Domnului, numit şi cinstit de bizantini
sub numele de "Lacherne 19 • 2 Lăcasul acesta este unul dintre cele mai sfinte
şi se bucură de cea mai mare cinst~ din partea locuitorilor cetăţii; se zice că
aici au fost puse într-o raclă aurită nişte straie ale fecioarei l\Iaria, slăvită pe
drept cuvînt de romani ca singură născătoare de Dumnezeu. 3 După ce
a luat parte la toată slujba dumnezeiască din acest lăcaş, ca de obicei, împă
ratul s-a dus în palatul său. A doua zi a pedepsit cu cîteva schingiuiri pe cei
mai de seamă dintre răsculaţi şi i-a alungat din oraş. 4 Surghiunul n-a fost
lung, căci împăratul şi-a mulcomit repede mînia şi le-a dat surghiuniţilor
putinţa să se întoarcă în cetate.
o Comandantul Petru şi-a strîns oştile, a pornit spre Istru, a ajuns în
Palastolon 20 , şi-a aşezat tabăra şi a petrecut vara în felul acesta, iar la începutul toamnei s-a retras într-un colţ din Dardania. El aflase că oştile avarilor
se adunau lingă aşa-zisele Cataracte 21 şi că Apsih îşi ~vea tabăra acolo.
6 După ce romanii au ajuns în locul amintit, comandantul Petru a trimis şi
a primit soli de la Apsih, subcomandantul armatei avarilor. Apsih încerca să
ia de la romani aşa-zisele Cataracte. 7 Comandantul era supărat şi nu voia să
facă pace în asemenea condiţii de înţelegere şi de aceea cele două oşti s-au
despărţit una de alta: hanul s-a dus în Constantiola, iar romanii s-au întors
în Tracia.
8 La începutul verii 22 a ajuns zvonul la urechile împăratului Mauricius
că hanul anume amina războiul ca oastea rc.m l.nă să se împrăştie şi el să
înfrunte printr-o mişcare strînsă împrejurimile Bizanţului. 9 De aceea suveranul a poruncit comandantului să părăsească cetatea Adrianopolis şi să
treacă Istrul. 10 Petru s-a pregătit să pornească cu război împotriva mulţimii sclavine şi i-a scris lui Bonosus. Acesta era un bărbat vestit din rîn18

u

zidul

Ilaras se afla tn Cornul de Aur şi aparţinea surorii lui Mauricius, numită Gordia.
Lacherne sau Vlacherne se găsea în nordul oraşului, intre Cornul de Aur şi

cetăţii.

Palastolon era aşezat pe malul drept al Dunării, la gura rîului Vit, la vest de
Nikopol şi la sud-vest de Turnu Măgurele.
Aşa-zisele Cataracte, adică Porţile de Fier ale Dunării. Evenimentele se petreceau în anul 601.
22
La începutul verii anului 602. De aici înainte peripeţiile dramei împăratului
Mauricius se vor succeda cu repeziciune plnă la catastrofa finală.
20

oraşul

21
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''

duril~

scutierilor împărăteşti, numit in mod obişnuit aţribo 23 de către mulime. 11 El' avea iri timpul· acela sarcina să-l ajute pe comandantul Petru.
n scrisoare, cerea să trimită corăbii pentru trupele romane ca să poată trece
fluviul. 12 Petru l-a rlnduit subciomandant al armatei pe Guduis, iar acesta
a trecut fluviul, a ucis o mulţime de duşmani, a luat prăzi numeroase şi
s-a acoperit de mare slavă. Romanii au incercat să se întoarcă peste fluviu
ln ţara lor, însă Guduis i-a impiedicat numaidecît să facă acest lucru. 13 Cind
a aflat ·hanul de înfruntările romanilor, l-a trimis pe Apsih cu oşti să mm1cească neamul anţilor 24 , care era întimplător aliatul romanilor.

l

6
Unii se desprind de han, iar el încearcă în diferite chipuri să-i aducă tnapoi. De ce
n-au vrut romanii să ierneze dincolo de Istru? Răscoala. Ei trec fluviul şi ajung
nespus de furioşi. Se înfurie şi Petru la rîndul lui. Îi trimit o scrisoare în timp ce
dormea. Romanii îşi mută tabăra. Răscoală militară. Solii oştenilor la Petru
cer să se întoarcă acasă. Împăratul se supără pe dînsul.

1

După

aceste

întîmplări

unele

oşti

ale avarilor s-au desprins de ei

şi

grăbit să treacă de partea împăratului. Hanul s-a înspăimintat de această
ştire, a ajuns foarte fricos şi încerca în diferite chipuri, cu şiretenie, să în-

s-au

toarcă

îndărăt

oastea r.ăsculată.
2 La începutul toamnei împăratul Mauricius stăruia mereu pe lingă
Petru ca armatele romane să-şi petreacă iarna in ţinuturile sclavinilor, iar
romanii se arătau foarte nemulţumiţi de această cerere a împăratului, deoarece prăzile erau slabe şi caii neîndestulători, apoi şi pentru faptul că sume
denii de barbari cutreierau ţara de dincolo d.e Istru 25 • Deci comandantul
a ascultat de porunca împăratului, dar s-a iscat o puternică răscoală în rîndurile oştilor. 3 Mauricius il îndemna pe Petru prin scrisori dese să facă în
tocmai, iar romanii se împotriveau şi dădeau răspunsuri foarte hotărîte.
De aceea au trecut dincolo de fluviu 211 şi, după ce-au purces în felul acesta, au
sosit în Palastolon cu inimile stăplnite de mare tulburare. 4 Petru stătea cam
la zece mile depărtare de tabără: comandantul era furios pe oşteni, privea
nebunia lor ca p3 o faptă lipsită de inţelepciune şi nu voia să rămlnă împreună cu oastea. 5 A treia zi i-a împărtăşit şi lui Guduis şi i-a povestit urmă
toarele: Cică a visat că i-a fost trimisă o scrisoare împărătească, iar epistula
începea cuvint cu cuvlnt în folul a~esta: 6 „DJmnul nostru Isus Hristos,
Dumnezeul adevărat şi harul dumnezeiesc care stă în fruntea bisericilor împlineşte toate lipsurile spre folosul fiecăruia şi rinduieşte în timpul de faţă
23

izvoare.

Termeuui scribo cu sensul de „scutier al

împăratului"

este atestat

şi

în alte

24
Despre anţi v. P. N. Tretjakov, VostocnoslaCJjanskie plemena, Moscova 1953,
·P· 153-18t,,; F. Barisic-M. Markovic, Vizantislci izCJori za istoriju noroda JugoslaCJije,
Belgrad 1955, voi. I, p. 23. Sclavinii se aflau mai spre vest şi erau aliaţii avarilor, iar
anţii mai spre est şi ajutau pe romani. Toate aceste neamuri tindeau să se înfrupte din

bogăţiile
26

Bizanţului.
Prăzile erau

slabe, deoarece în cîmpia

în schimb erau pîlcuri de barbari
28

jefuite.

Dunării

nu existau

oraşe

mari spre a fi

înarmaţi care tindeau spre Bizanţ.

Trecerea la nord de Dunăre urma să se
-Oltului în Dunăre, la vest de Turnu Măgurele.

facă
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stăpînul Romei celei noi". J:>etru stăt:a î_n cumpănă .şi er~· J?îh.nit, se~ ch~nuiai.

si se zbătea ca înfruntat dm toate parţ1le de valurile marn ŞI nu banma ce
~fîrsit pot avea asemenea visuri. 7 Guduis fusese zguduit de zarva mulţimii"
si n~a mai scos nici un cuvînt cînd a auzit de vedenia din vis. A doua zi oştile
~u schimbat tabăra, au mers pe lingă Asemum (o cetate întărită) şi au ajuns.
in Curisca, de unde voiau să treacă dincolo spre aşezările barbarilor , căci
isi mai molcomiseră putin furia. 8 In zilele acestea au fost construite corăbii
şi după aceea au căzut ploi puternice şi neîntrerupte, urmate de îngheţuri.
De aceea multimea s-a răsculat si n-a mai vrut să treacă fluviul. 9 Romanii
au trimis la Petru, aflat la douăzeci de mile depărtare de tabără, opt soli„
între care se întimpla să fie şi Focas, tiranul cel plin de răutate. Ei cereau ca
oastea să rămînă acasă şi s'ă petreacă iarna acolo. 10 Impăratul stăruia în
scrisori pe lingă Petru să treacă fluviul şi să intre cu oştile în pămîntul barbarilor, adică romanii să-şi adune hrană pentru trupe de acolo şi în felul
acesta să înceteze de a mai cere provizii din averea statului 27 .

7
Petru se pllnge şi se jeleşte lui Guduis de asprimea poruncii pornite din zgîrcenie.
El cheamă la dînsul căpitanii şi le arată scrisoarea. Oştenii refuză să treacă Istrul.
Furia oştenilor, fuga căpitanilor. Focas este proclamat împărat. Petru fuge şi
îl vesteşte pe Mauricius. Acesta întreabă solul şi nu ştie ce să facă: îşi ascunde durerea şi caută să organizeze jocuri şi alergări de cai. Porunceşte poporului să se
veselească. Aclamaţiile facţiunii albaştrilor. Tribunii notează numărul de oameni.
din fiecare facţiune. Critica acestor facţiuni.

1 Comandantul a chemat la el solii şi le-a spus că va veni a doua zi
dînşii şi va pune capăt suferinţelor. Apoi a trimis după Guduis şi i-a împăr
tăşit următoarele cuvinte pline de deznădejde: 2 „Mă încolţesc primejdiile
din toate părţile, iar porunca împăratului este cu neputinţă de îndeplinit.
Nu pot ţine piept şi mi-i foarte greu să nu ascult. Patima banilor nu aduce

Ia

nimic bun 28 , căci zgîrcenia este cetăţuia nenorocirilor. 3 Inlănţuit ca de o
boală de această patimă, împăratul Mauricius «îşi va pierde repede sufletul»,.
ca să-mi înfrumuseţez povestirea cu un stih din tragedia homerică 29 • Ziua
de azi va fi pentru romani începutul multor nenorociri. Ştiu şi sînt încredinţat de acest lucru". 4 Petru a început a plînge şi şi-a întrerupt vorba din
cauza lacrimilor, apoi s-a apropiat de tabără. A doua zi a adunat căpitanii
întregii oştiri şi le-a împărtăşit conţinutul scrisorii împăratului. 6 Conducă
torii întocmirilor ostăşeşti i-au spus comandantului că oaştea refuză să treacă
pe malul de dincolo şi au arătat de ce. 6 Deoarece Petru sprijinea cuvintele
potrivnice mulţimii, a izbucnit o furtună puternică în inimile oştenilor.
De aceea trupele au ieşit din tabără şi au făcut o adunare separată. Văzînd
lucrul acesta, căpitanii oştirii au început a fugi şi s-au dus la comandantul
Petru. 7 A doua zi mulţimile s-au adunat din nou, l-au pus comandant pe
centurionul Focas, l-au ridicat pe scut şi au început a ovaţiona cu strigăte
27
Ideea nu era nouă, căci fusese aplicată de
lui Velisarie din Italia.
28
Pofta de bani a familiei imperiale s-a văzut
împărţirii prăzilor de război.
9
2
Homer, Iliada, I, 205.

tmpăratul
şi

Iustinian în campaniile·

în paginile anterioare cu ocazia_
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puternice proclamarea sa. Petru a aflat totul, s-a hotărît să fugă şi l-a vestit
pe suveranul Mauricius de toate cele întîmplate.
8 Mauricius a chemat la sine în palat pe nefericitul sol şi a început
să-l întrebe în taină cu privire la faptele petrecute. Apoi a fost copleşit de
necazuri si a căzut în mare tulburare, nestiind ce să mai facă. Spre a acoperi
sosirea a~estor ştiri organiza fără între~upere întreceri cu alergări de cai,
prefăcîndu-se că nu dă nici o importanţă acţiunilor întreprinse de răsculaţi,
iar poporul il anunţa prin crainici în stadion să nu se îngrijoreze de zarva
necugetată a oştenilor. 9 Sprijinitorii facţ1iunii albaştrilor strigau şi scandau
în faţa suveranului următoarele lozinci (căci le vom pomeni şi pe ele întocmai cum au fost spuse): „ Im păra te, Dumnezeu care te-a rînduit să domneşti
va pune la picioarele tale pe oricine îţi înfruntă domnia. Dacă duşmanul tău
e roman, binefăcătorule, Dumnezeu îl va face sclavul tău fără vărsare de sînge".
10 A patra zi împăratul a chemat la sine în palat pe demarhi, pe care mulţimea îi numeşte de obicei conducători ai poporului (aceştia se numeau Sergius şi Cosma), şi i-a întrebat în amănunţime despre numărul celor care făceau
parte din „demele" 30 lor. 11 Sergius a însemnat pe hîrtie lista „verzilor",
care se intîmpla să fie de o mie şi cinci sute, iar Cosma a alcătuit lista facţi
unii potrivnice în număr de nouă sute; căci mulţimea romană era împărţitu
in două culori: „albaştrii" şi „verzii" 31 • De aici au ieşit multe rele pC'ntru
viaţa ei, deoarece furia aceasta nebunească a crescut cu încetul ş1 a nimicit
orînduirea romanilor.

8
Solia lui Maurir.îus la Focas este zadarnică. El pune paznici la zidurile lui Teodosie. Solia oştirii pe lingă Teodosie, fiul lui Mauri!"ius: ea îl cere împărat pe <linsul
sau, dacă refuză, pe Germanus. Apărarea oraşului este încredinţată lui Comentiolus.
Învinuit de împărat că vrea să ajungă tiran, Germanus se apără zadarnic şi fuge
să se adăpostească în lăcaşul Născătoarei de Dumnezeu. Cine a fost ctitorul ei.
Cyrus? Ştefan, pedagogul feciorilor împăratului, este trimis să-l scoată Marii.
Germanus trece în lăcaşul Sfintei Sofia. Teodosie este bătut cu vergi pentru destăinuire.

1 Auzind că vine tiranul, împăratul a trimis la el soli şi a încercat să
nenorocirea. Tiranul s-a semeţit şi mai mult cu acest prilej,
a stăruit în nebunia răscoalei sale şi a respins solii. 2 Mauricius a poruncit
poporului să păzească zidurile lui Teodosie 32 , care au fost înălţate, după
cum spune un izvor vechi, de către Teodosie, feciorul împăratului Arcadie.
3 Cu citeva zile mai înainte Germanus (socrul lui Teodosie, feciorul împă
ratului) îl luase pe fiul suveranului la o petrecere de călărie şi conducere de

uşureze puţin

~e.spre facţiunile verzilor şi albaştrilor, v. H. Gregoire, L'empereur Maurice
s appuyait-il sur les Verls ou sur les Bleus? Annales de !'Institut Kondakov de Prague,
X, 1938, p. 107-111.
,

30

31
La Teofilact întîlnim prima menţiune de organizare militară a demelor" v.
A. P. Djakonov, Vizantijskie dimy i fakcii (-ra µi:pTJ) "V- VII""" Vizanti]~kij Sbor~ik,.
Moscova-Leningrad, 1%5, p. 168.
32
Zidurile lui Teodosie au fost construite în anii 412- 413: ele se întindeau de I a
Marea de Marmara pină la Cornul de Aur pe o lungime de 5632 de metri.
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· care trase de doi cai, in Callicratia, un loc in afara oraşului de o frumuseţe,
să zic aşa, cit se poate de atrăgătoare. 4 Mauricius ii dăduse feciorului său
o însoţire împărătească. Tinărul v.~~ fără gri~~ şi cu mu~tă plăc~re, ci!ld a
sosit la dinsul un sol din partea oşt1rn romane ş1 1-a adus lui Teodos1~, fec1or1:1l
suveranului Mauricius, o scrisoare alcătuită de oşteni. 5 Ei cereau lui Teodos)e
să ia conducerea statului sau să lase puterea împărătească lui Germanus,
căci armatele romane nu mai pot fi conduse de către s·uveranul Mauricius.
6 Toate acestea au ajuns la ur1;Jchile lui Mauricius. Cînd a aflat împăratul
de acest lucru, l-a chemat îndată la sine printr-o scrisoare pe feciorul său.
7 A doua zi împăratul era supărat de tot şi a poruncit lui Comentiolus să ia
conducerea celor care păzeau zidurile oraşului. In ziua următloare, in primele ore ale dimineţii, l-a adus la palat pe Germanus, a izbucnit in lacrimi
şi a spus că pricina tuturor nenorocirilor era Germanus. Dovada acestei
bănuieli vorbea de la sine: 8 armatele cereau prin scrisoare şi doreau să-l
facă împărat pe Germanus, apoi oastea răsculată lua toţi caii care păşteau
in împrejurimile oraşului şi numai caii lui Germanus ii lăsau neatînşi. 9 Germanus s-a apărat mult timp in faţa suveranului, dar n-a putut potoli supărarea împăratului, aşa incit în cele din urmă cică Mauricius ar fi exclamat:
„Opreşte-te, Germanus, şi nu mai lungi vorba; nimic mai plăcut decit să
mori de sabie". După aceea s,uveranul s-a pus in mişcare şi a trecut in încă
perea numită de romani secretă. 10 Teodosie, feciorul împăratului, era de
faţă cînd s-a 'lliniat suveranul şi i s-a făcut milă de soarta socrului său aflat
in primejdie. El l-a întovărăşit puţin din locul acela şi la ieşire i-a şoptit lui
Germanus în taină: „Omule, a zis el, fugi din calea lui, căci eşti pedepsit cu
moartPa". 11 G~rmanus s-a îndraptat spre casă prin calea numită de mulţime Mijlocie 33 , şi-a a iun1t sJutierii şi către seară a fugit în lăcaşul sfînt al
Născătoarei de Dumnezeu, zidit după o tradiţie vrednică de crezare de către
Cyrus, în timpul împăratului Teodosie. Acest Cyrus ajunsese atunci la demnitatea de consul. 12 Cică era un bărbat foarte vrednic şi stăpînit de patima
înţeleaptă a drai;pstei de ştiinţă. 13 La apusul soarelui Mauricius a aflat că
Germanus se ţinea bine de aripile altarului. De aceea l-a chemat pe Ştefan,
învăţătorul copiilor săi (un scopit vestit din casa împăratului şi foarte cunoscut
intre curteni) şi i-a p 1run::it să se ducă la Garmanus, să-l ia cu vorba şi să-l
scoată din împrejmuirea lăcaşului sfînt I 14 Văzînd scutierii lui Germanus că
scopitul împăratului vrea să-l în:lapărteze de lăcaşul Născătoarei lui Dumnezeu
s-au împotrivit şi l-au alungat pe Ştefan, după ce l-au acoperit cu vorbele
de ocară cele mai ruşinoase. 15 In timpul nopţii Germanus a ieşit din biserică
şi a intrat în clădirea cea mare a cetăţii zidită cu multă dr.agos1te şi cheltuială
de către împăratul Iustinian şi numită de bizantini biserica cea mare. Mauricius
l-a bătut cu ver'gi pe fiul său Teodosie pentru că i-a împărtăşit lui Germanus
taina hotăririi luate de <linsul.
33
•
•
C_alea Mijlocie du~ea din piaţa Augustaeon pînă în Forum. Locul unde se găsea
b1ser1ca Im Cyrus nu este bme cunoscut, v. R. Janin, La geographie ecclesiastique de l'empire
byzantin, I-ere partie, Paris, 1953, p. 203.
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9
Germanus este îndemnat din nou să iasă, dar se întoarce îndărăt din îndemnul
piosului Andrei. Din cauza vorbelor de ocară ale poporului împotriva împăratului,
paznicii părăsesc zidurile şi se îndreaptă spre poporul răsculat. Este incendiată
casa unui oarecare Constantin, un bărbat foarte vestit. Mauricius fuge împreună
cu soţia şi copiii. Strigătele de batjocură ale poporului împotriva lui şi a patriarhului. Un loc comun despre uşurinţa şi prostia populară. Împăratul se luptă cu
podagra. El trimite pe fiul său la Chosroes spre a cere ajutor. Germanus umblă
o;ă ia puterea. Din pricină că .. verzii" i se împotrivesc, el îl urmează pe Focas.

1

După

aceste fapte romanii au pornit la drum

şi

s-au îndreptat spre

Bizanţ. Germanus era înconjurat de oşteni înarmaţi şi se ţ1nea cu îndărătni
cie în biserică. Im păra tul a trimis o mulţime de scutieri să-l scoată pe Germanus

din lăcasul sfînt. 2 Prin aceasta s-a ivit o mare tulburare în cetate. Germanus
a ascultat şi a vrut să iasă din biserică. Mulţimea din cetate s-a adunat şi
a venit in faţa lăcaşului sfint, iar un bărbat cu numele Andrei, din rîndurile
celor rînduiţi să facă rugăciuni in piserică, i-a strigat cu voce puternică:
„Fugi îndărăt în lăcaşul sfint, Germanus, şi scapă-ţi sufletul; iţi este pregă
tită moartea". 3 Şi l-a indu plecat pe Germanus să se întoarcă din nou in
interiorul bisericii. Mulţimile adunate acolo il blestemau pe împărat, aruncau cele mai aspre cuvinte de ocară asupra lui Mauricius şi il puneau in rindurile marcioniştilor 34 , o erezie naivă şi ridicolă prin habotnicia ei prostească.
4 S-a născut multă zarvă, incit au auzit şi oamenii din popor rinduiţi să
păzească zidurile; ei au lăsat paza şi s-au unit cu mulţimea răsculată. 5 Deci
in toate colţurile cetăţii bintuiau nenorocirile, iar in pornirea lor nebunească
mulţimile au incendiat casa lui Constantin Lardys şi au dat-o pradă focului
nimicitor. 6 Bărbatul acesta era întîmplător cel mai de seamă din senat,
avea titlul de patricius şi dobindise de la împărat cu puţin timp mai înainte
dregătoria pentru strîngerea birurilor din Orient. Romanii obişnuiau să numească acest dregător eparhul pretoriilor, iar Mauricius îl rînduise printre
fruntaşii statului. 7 La miezul nopţii Mauricius a dezbrăcat mantia împără
tească, a îmbrăcat straie de rind, a chemat la ţărm o corabie rapidă (numită
în mod obişnuit dromon de către marea mulţime), a pus în ea bani mulţi,
s-a suit împreună cu soţia şi copiii, a luat cu sine pe Constantin şi a hotărit
să fugă. 8 Mulţimile au săvîrşit toată noaptea necuviinţe, ca la năruirea
unei tiranii, şi au scandat cintece de ocară împotriva lui Mauricius. II înţepau
şi pe ierarhul din timpul acela, căruia romanii ii zic de obicei patriarh: el se
numea Chiriac 36 • 9 De fapt mulţimea este rău crescută, iar la schimbările de
domnii se dedă la rele, ajunge răutăcioasă şi nu înţelege deloc ce-i poate fi
de folos. S-a iscat o furtună puternică şi bătea un vint furios dinspre miazăzi,
incit Mauricius abia a scăpat cu viaţă în locaşul sfînt al martirului Autonomus 38 , la o sută şi cincizeci de stadii de cetatea împăratului Constantin.
10 Acolo l-au năpădit durerile de mădulare, căci boala aceasta ii urmăreşte
des cu nenorocirile ei pe cei care locuiesc tot timpul în cetatea împărătească;
dar nu-i mai arăt cauzele, spre a nu schimba înfăţişarea istoriei mele. 11 Atunci

':f

~ 4 • auricius
~on?f1z1ţ1lor, ceea

era tolerant tn problemele religioase şi încerca să împiedice urmărirea
ce tre~ea nemulţumirea ortodocşilor, v. H. Gregoire, Maurice le Marcioniste, empereur armenien et cVertt. Byzantion, XIII, 1938, p. 395.
as Chiriac a fost patriarh între anii 595- 606 .
38
•
Bis~rica martirului. Autonomus se afla în Propontida, la aproximativ 30 de kilometri de Bizanţ, în apropiere de Nicomedia.
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Mauricius l-a trimis pe Teodosie la Chosroes să-l roage pe barbar de ajutor
de arme, să-i amintească de sprijinul dat de Mauricius cind se afla regele
în nenorocire si să-i ceară să-i întoarcă multumita, deoarece toată casa sa a
căzut în cea m'ai mare nenorocire. 12 Mauricius ii arătă şi inelul şi il indemnă
să nu se întoarcă niciodată îndărăt, dacă nu va vedea inelul. Deci in felul
acesta Teodosie a ajuns în Niceea, iar tovarăş de drum i-a fost Constantin
numit de mulţime Lardys.
13 Tot în noaptea aceasta un bărbat de seamă din popor (numit Hebdomites) împreună cu alţi partizani ai „verzilor" au deschis porţile zidului şi
au trecut de partea tiranului. 14 Cuprins de setea de domnie, Germanus l-a
trimis pe Teodosie (cel dăruit de oaste cu titlul de Sile.ntia.,,ius) la Sergius
(care era în timpul acela demarh sau conducător popular al verzilor) şi cerea
de la popor să f.ie încoronat împărat cu anumite condiţii şi printr-o înţelegere
scrisă. 15 Sergius s-a dus dimineaţă la fruntaşii cei mai de seamă ai poporului şi le-a împărtăşit cuvintele lui Germanus. „Verzii" s-au împotrivit şi i-au
respins cererea spunînd: „Germanus nu va face niciodată altă alegere şi nu-şi
va schimba gindul, deoarece este prea subjugat de dragostea lui pentru albaştri" 37 • 16 In fel ul acesta „verzii" au spulberat nădejdile lui Germanus.
După ce Germanus a dat greş cu planurile sale, a căutat să obţină bună
voinţa tiranului şi s-a închinat în faţa celui adus, să zic aşa, de soartă.

10
Focas esle aplaudat şi veneral. El atrage la sine poporul. patriarhul şi senatul.
Blamarea lui ca om foarte necinstit. Prefăcătoria lui faţă de Germanus. Focas
este proclamat şi încoronat împărat. El intră în oraş cu mare pompă. Împarte aur
Sînt organizate jocuri cu alergări de cai. Este încoronată soţia sa Leontia. În
stadion au loc certuri între facţiuni. Alexandru, un om nelegiuit, e trimis să liniş
tească neînţelegerile. El se arată jignitor şi violent faţă de tribunul Cosma. E
răzbunat de „albaştri", dar cuvintele lor nu aduc nimic bun.

1 „Verzii" au mers la Rhegion 38 , l-au măgulit pe tiran cu aplauze şi
l-au înduplecat pe Focas să vină in Hebdomon (un loc la şapte mile de cetate).
2 Tot in ziua aceea tiranul l-a trimis pe diacul său tainic Teodor, un bărbat
vestit din rindurile secretarilor împărăteşti, şi i-a poruncit să meargă în biserica
c:-a mare, pentru ca poporul bizantin să ia şi să aducă la sine patriarhul
şi senatul. 3 Teodor a mers in locaşul cel mare al cetăţii zidit de împăratul
Iustinian, s-a urcat pe treptele cele înalte (numite de mulţime amvon) şi
a împărtăşit poporului porunca tiranului. 4 Deci s-au dus cu toţii la tiranul
din Calidon, la centaurul neruşinat îmbrăcat în purpură sfioasă (căci se cuvine
sii-1 numim pe Foc as în fel ul acesta), iar tiranul pe jumătate barbar 39 s-a
prefăcut in glumă că vrea să-l proclame împărat pe Germanus. 5 Trimişii
poporului au început a-l ovaţiona pe tiran şi toţi cereau o schimbare; deci
37

„Albaştrii" reprezintă interesele aristocraţiei, iar „verzii" pe ale populaţiei oră
compuse din meseriaşi, negustori şi muncitori de toate categoriile.
38
Rhegion, palat imperial în partea ce sud-vest a capitalei.
39
Tiranul este comparat cu mistreţul din Calidon, doborît de eroul Heracle, aşa
du~ă cum Focas avea să fie răpus mai tîrziu de împăratul Heraclie (în anul 610). „Tiranul
pe JUmătate barbar" era originar din părţile Traciei şi, probabil, nu vorbea bine greceşte.

şeneşti
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~ fost întronată răutatea, iar tiranul a luat în mîini sceptrul domniei şi a
.ajuns stăpînă nenorocirea în locul fericirii, căci atunci au început marile şi
-cunoscutele dezastre, să zic aşa, ale romanilor. 6 Aşadar bărbatul acela nelegiuit a primit coroana de împărat în biserica prof.etului Ioan Botezătorul,
iar a doua zi a intrat în cetate într-o trăsură împărătească. 7 Deci tiranul
şi-a pregătit o intrare strălucită şi măreaţă în palat, într-o trăsură trasă de
patru cai, şi împrăştia trecătorilor bani din tezaurul statului ca o ploaie d~
.aur. 8 Mulţi din popor făceau să ajungă la urechile tiranului aplauze, urări
şi cuvinte de laudă. După ce a intrat in palat, a adunat mulţimile spre a săr
bători cu întreceri şi alergări de cai proclamarea aceasta nenorocită. A doua
.zi a împărţit daruri oştenilor pentru suirea sa pe tron 40 • 9 Tiranul av:ea. şi
soţie (numită Leontia) şi a încoronat-o împărăteasă. Deoarece era obiceiul
ca suveranii să-şi proclame cu pompă soţiile împărătese, el a respectat cu
~trălucire datina şi a dorit s-o poarte în triumf pe împărăteasa Leontia.
10 In ziua aceasta s-au ivit neînţelegeri în stadion între aleşii poporului, căci
~e certau între dînşii cu privire la locul unde trebuiau să se aşeze: „verzii."
voiau să stea în locul numit Ampelion (în preajma locuinţei împăratului)
şi s-o răsplătească pe împărăteasă cu obişnuitele aplauze, iar „albaştrii" se
împotriveau, deoarece li se părea un lucru neobişnuit şi străin de dînşii.
11 S-a iscat o zarvă nemaipomenită, iar tiranul l-a trimis pe Alexandru să
liniştească cearta între potrivnici. Acest Alexandru era un om rău şi foarte
cunoscut în rîndurile celor care s-au răsculat împotriva suveranului Mauricius.
12 Cosma avea conducerea „demelor" şi s-a împotrivit la cuvintele lui Ale·xandru, iar acesta s-a semeţit, a luat o atitudine de tiran şi l-a batjocorit pe
Cosma cu vorbe de ocară, apoi i-a pus mîinile în piept şi l-a aruncat la o parte,
iar Cosma a fost răsturnat la pămînt de această lovitură. 13 „Albaştrii"
s-au supărat pe Alexandru şi au început a scoate în cor strigăte de nemulţu
mire. Ceea ce strigau ei sînt următoarele cuvinte, căci e bine să amintim aici
şi vorbele poporului: „Cară-te de aici, învaţă-te să te stăpîneşti, Mauricius
încă n-a murit!"

11
Focas pregăteşte moartea lui Mauricius. Teodosie este chemat înapoi din drum
de către tatăl său. Uciderea lui Mauricius şi a fiilor săi în portul lui Eutropius
de lingă Chalcedon. Cuvintele sale memorabile înainte de moarte şi vrednice de un
creştin. El nu îngăduie doicii sale să înlocuiască copilul ei cu al lui spre a fi ucis.
Grija lui chinuitoare pentru pedepsirea şi ispăşirea greşelilor din viaţa aceasta.
Testamentul său, în care împarte imperiul între feciori. Episcopul de Melitena'
Domiţian, tutorele lor, este lăudat de istoricul nostru.

1 Cînd a auzit tiranul aceste cuvinte, a curmat cearta mulţimii în legă-.
cu cele necuvenite, iar a doua zi a pregătit cu furie moartea împăratului.
Mauricius s-a căit şi a cumpănit· cu înţelepciune primejdia, apoi a trimis
inelul fiului său Teodosie, care ajunsese în cetatea Niceea 41 , şi l-a rugat să
se întoarcă repede la sine. 2 Teodosie a ascultat de porunca tatălui său, s-a
întors în mijlocul nenorocirilor şi s-a înfăţişat de bună voie înaintea morţii.
Deci tiranul a trimis oşteni pe malul celălalt al cetăţii împărăteşti, unde era
tură

° Focas

4
41

a fost încoronat la 23 noiembrie 602.
Niceea (azi Iznik) se afla la sud de Nicomedia şi nu departe de ţărmul Propontidei.
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aşezată cetatea C~a.lcedon, _şi. l:a ucis ~pe Ma1;1rici1;1s tn. por~ul ..lu~.E1:1tropius.
3 Au fost măcelăr1ţ1 sub pr1vmle t1:11paratu~u1 m~1 intiI f.eci~r~~ sa~ ŞI in felul
acesta călăii l-au pedepsit pe Maur1c1us mai intiI cu sabia fm~ prm moartea
copiilor săi. Mauricius a pri:vit. ca un tnţelep.t această .nenorocire, !-a chemat
pe Dumnezeu cel atotputernic şi a sp~s de .mai ~ul te ori: „Drel?t. eşti,. Do~!Ilne,
şi dreaptă-ţi este judecata!" 4 Apoi_ a a~uns şi el prada sab~~1, pr!~ ~a1erea
capului, avind parte de o moarte mai tîrzie pe ~ormintul cop1ilo~ sa1 ş1 do~e
dind tărie sufletească în cea mai mare nenorocire. 5 Un zvon bine întemeiat
ne spune că doica lui ar fi răpit unul din pruncii împăratului şi ar fi dat să
fie ucis in schimb copilul ei de ţiţă, dar Mauricius le-a descoperit călăilor
taina şi le-a arătat ascunzătoarea copilului, spunînd că nu-i drept să-şi pîngă
rească moartea prin furtul fiului său. 6 Astfel împăratul s-a înălţat deasupra
legilor firii şi a păşit in altă viaţă. Cică suveranul Mauricius, cu cîţiva ani
înainte de moartea sa, ar fi trimis scrisori în bisericile cele mai sfinte din lume
şi l-ar fi rugat pe Domnul nostru Hristos, unul din treimea cea suprapămîn
tească, să-l pedepsească pentru păcatele făcute în lumea aceasta trecătoare
şi pieritoare. ·
7 Nu vom lăsa la o parte în istoria noastră nici ştirile în legătură cu
testamentul său. La începutul domniei suveranului Heraclius a fost găsită
o hîrtie înfăşurată în sul pecetluit în care împăratul Mauricius hotărîse purtările de grijă după moartea sa; 8 căci in al cincisprezecelea an de domnie
Mauricius a căzut la boală grea, iar în scrisoare punea la cale treburile statului. 9 Pe feciorul cel mai mare Teodosie îl aşeza în fruntea cetlăţii lui Constantin şi ii lăsa grijile părţilor răsăritene ale împărăţiei, iar pe Tiberius ii
r1nduia împărat in Roma veche 42 şi ii dădea I talia şi insulele din marea Tireniană; 10 celelalte ţinuturi ale imperiului le împărţea între alţi copii ai săi,
iar ca tutore al pruncilor nevîrstnici îl propunea pe Domiţian, care era înrudit cu Mauricius. 11 Acesta avea titlul de arhiepiscop al renumitei biserici
din Melitena şi era un bărbat vrednic la faptă şi încă mai vrednic la luarea
unor hotărlri, de aceea împăratul îi încredinţa cele mai de seamă treburi ale
statului, avind in vedere marea sa inteligenţă. 12 Dar despre vrednicia acestui
bărbat nu-i locul să mai lungim vorba în clipa de faţă; şi ca să nu îngroşăm
prea mult cartea aceasta, să lăsăm amănuntele necuvenite şi să ducem mai
departe povestirea istoriei noastre.

12
Trupurile împăraţilor sînt aruncate în mare. Ce plînsete a pricinuit moartea lor
~înd a fost vestită mulţimii? Tînguirea istoricului. Capetele slnt aduse la Focas
ş1 puse în for spre a fi văzute de oşteni. ln ce chinuri au murit prin voinţa lui
D~mnezeu ucigaşii şi sprijinitorul oştirii răsculate şi al omorurilor. Sub domnia
lm Heraclius nu mai rămăseseră decît doi. După moartea lui Mauricius împărăţia
romană s-a rostogolit în nenorociri care au ţinut multă vreme.

1 Trupurile celor morţi au fost aruncate in valurile mării, o bătaie
de joc ce ne pricinuieşte lacrimi. Puteai vedea cum neastîmpărul (s'ă zic aşa)
apelor aduce citeodată trupurile proaspăt tăiate spre uscat, iar altădată le
•

49

ţn ţ~sţamen~ul }ui Mauricius este exprimată pentru ultima oară cu tărie ideea

~~nversal~tăţ1~ 1mpermlm ro~an, v. Z. V. Udaljcova, K "oprosy o miro"ozzrenii "izan
tiishogo istoriha VII "· Teofilakta Simok.atty, Zbornik Radova. Vizantilo~ki Instjtu

(Beograd), XI, 1968, p. 29-45.

· ·.
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împinge in iureşul ei spre marea îndepărtată. 2 Multimile priveau ca la teatru
nenorocirea împăratului său, ca să zic mai bine, c~tastrofa lumii întregi, iar
ţărmurile Chalcedonului erau pline de norod. El vedea. cu ochii isprava nebuniei sale şi stătea cu privirile aţ~ntite spre valuri, care îi arătau ca nişte icoane
jalnice trupurile goale ale împăraţilor. 3 După căderea tiraniei, cînd istoricul
a recitat pe scenă aceste intimplări, adunarea a izbucnit în lacrimi, ca şi cum
nenorocirile împăraţilor se petreceau sub privirile tuturor. 4 De aceea, cind
a văzut autorul acestei istorii întreg publicul cu ochii plini de lacrimi de durere,
şi-a întrerupt povestirea şi a adăugat la aceste întîmplări tînguirile sale proprii,
spunind următoarele:
5 „Teatrul, tribunele şi libertatea să plîngă azi împreună cu mine.
Să sărbătorim lacrimile şi tragedia. Bocetul să .salte în danţ de bucurie la
prăznuirea şi cinstirea unei amintiri atît de triste. 6 Cuvintele să fie vădu
vite de aplauze, muzele de elogii şi Atena de mantia albă. Virtuţile au rămas
singure şi îşi caută conducătorul, deoarece carul său a fbst sf ărîmat de puternica invidie. 7 Iubiţi spectatori, bine ar fi fost să nu fi ajuns martorii unor
nenorociri atit de grozave. Povestirea mea este o Iliadă de suferinţe, iar
corul il formează Eriniile. Pentru mine scena dramei este un mormint acoperit
. "
d e g1orie„.
8 Lilios (căci acesta fusese însărcinat de tiran cu uciderea împăratului)
a dus lui Focas capetele celor ucişi. Apoi le-a înfipt în pari în cîmpia de lingă
Hebdomon, numită de romani Campus 43 , şi a înştiinţat oştile tiranului de
uciderea împăraţilor. 9 Trebuia ca oastea cea lipsită de dragoste pentru om
să se împărtăşească din ură şi cu privirea, pentru ca toţi cei cuprinşi de nebunie cu acest prilej să ajungă în plasa judecăţii lui Dumnezeu, care urăşte
răutatea şi o pedepseşte, deoarece toţi oştenii nelegiuiţi de atunci au căzut
în fel de fel de nenorociri dintre cele mai grozave şi au încheiat cu viaţa aceasta.
10 După ce a început din nou războiul cu perşii, din voinţa lui Dumnezeu,
ei au avut parte de pedepse pentru încercările lor răutăcioase, fiind loviţi
de trăznete în timpul luptelor sau ruinaţi de lipsă de hrană şi chiar de foamete;
11 cei mai mulţi au trecut prin ascuţişul sabiei şi paloşului şi au sfîrşit cu
viaţa aceasta plină de păcate. Victoria nu i-a părăsit pe perşi înainte ca mulţimea aceea iubitoare de tiran şi nelegiuită să fie cu totul căsăpită. 12 E
destul să amintim următorul lucru, căci vom întrerupe puţin şirul întîmplări
lor spre a da o dovadă de ceea ce spunem. Cînd a pornit cu război împotriva
lui Razates 44 , împăratul Heraclius a făcut o numărătoare a oştirii şi a aflat
că nu mai rămăseseră <lecit doi oameni din oastea care a sprijinit tiranul,
deşi nu trecuseră mulţi ani la mijloc. 13 După ce timpul a înnoit şi adus alte
oşti, iar armata cea plină de răutate s-a prăpădit, au încetat succesele perşilor,
iar balaurul babilonian, anume Chosroes, feciorul lui Hormisdas, a fost ră
pus şi s-a sUrşit războiul cu perşii 45• 14 Dar să ne întoarcem în rinduială la
faptele tiranului, spre a nu povesti de două ori lucruri lăturalnice, căci din
clipa aceea şi pînă in timpurile noastre împărăţia romanilor a avut de înfruntat tot fel ul de înfrîngeri nedrepte şi greu de indurat prin mărimea lor.
43 Ctmpul lui Mars (Campus M artius) din Roma era un loc de adunare şi exerciţii
pentru armată. Amintirea lui a stăruit şi în capitala bizantină.
'' Războiul a început în anul 613.
45
Heraclius şi-a încheiat războiul cu perşii în anul 630, deci sftrşitul istoriei lui
Teofilact a fost redactat după această dată.
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13
Focas ucide pe Petru, fratele lui Mauricius, pe Com~ntiolu~ şi pe alţii. Teodosie
şi Lardys sînt măcelăriţi de Alexandru din por~nca tira!mlu~. U!1 zyon fals _despre
Teodosie: s-a crezut că a scăpat de la moarte ş1 a rătăcit prm d1fer1te locuri. Sta-

tuile din Alexandria au vestit moartea lui Mauricius. A noua zi a fost adusă în oraş
despre ea. Citeva strălucite elogii ale lui Mauricius.

ştirea

1 Tiranul (căci ne întoarcem unde ne-am întrerupt povestirea) s-a
ameţit de fărădelegi, a trecut cu furie la alte omor':1ri _şi l-a tăi~t cu sabia ~e

fratele lui Mauricius, comandantul său. 2 A fost ucis ş1 Coment10lus, pomemt
de multe ori în povestirea noastră ca comandant în Europa, ba chiar şi George,
subcomandantul lui Philippicus, şi Praesentinus, însărcinatul cu afaceri al
lui Petru, numit de romani în mod obişnuit domesticus. 3 Teodosie, feciorul
împăratului Mauricius, s-a întors îndărăt şi a fugit în biserica martirului
Autonomos. Aflînd tiranul de acest lucru, l-a trimis pe Alexandru să-l ucidă
pe băiat. Deci Alexandru l-a omorît pe Teodosie, iar pe cel cunoscut de mulţime sub numele de Lardys l-a dus în Diadromoi 46 şi l-a tăiat cu sabia. 4 Unii
au răspîndit zvonul că Alexandru a fpst plătit de Germanus să-l cruţe pe cel
căzut în primejdie. De aceea Alexandru ar fi renunţat la uciderea lui Teodosie
şi ar fi omorît pe altcineva în locul lui, iar Teodosie ar fi scăpat de primejdie
în chip cu totul neaşteptat şi ar fi străbătut multe ţinuturi din răsărit, iar
în cele din urmă ar fli ajuns în Colhida, apoi ar fi trecut în pustiurile barbarilor şi ar fi încetat din viaţă cu trupul zdrobit de suferinţe. 5 Zvonul acesta
s-a răspîndit în toată lumea şi a fost scornit de o rătăcire barbară. Noi ne-am
ostenit să cercetăm această întîmplare, cît a fost cu putinţă, şi am aflat că
de fapt a fost ucis şi Teodosie. 6 Deci cei care afirmă că băiatul n-a murit
vorbesc copilării şi se sprijină pe o dovadă şubredă, deoarece spun că printre
cei ucişi numai capul împăratului Teodosie lipsea Ia numărătoare.
7 Nu vom trece cu vederea întîmplările neaşteptate şi vrednice de a fi
povestite. In ziua morţii suveranului Mauricius, în Egipt s-a petrecut un lucru
cu totul deosebit care merită cu prisosinţă să fie amintit în analele istoriei.
8 Un bărbat cu scriere frumoasă, numit de multime în mod obisnuit caligraf;, care îmi era cunoscut şi mie, a trebuit să ;ămînă pînă la s~himbul al
patrulea de noapte în casa unui negustor, 9 căci acesta organizase o petrecere
nocturnă la şapte zile după ce soţia îi dăruise un băieţel. Localnicii obişnuiau
să sărbătorească naşterea pruncilor a şaptea zi, cu mîncare şi băutură, care
se p~elun~eau toată noaptea. Qeci după ce ospăţul în cinstea pruncului s-a
încheiat ş1 petrecerea a luat sf'lîrşit, caligraful a părăsit casa negustorului.
1~ La miezul nopţii a ajuns în-Tychaeum (un loc cunoscut în Alexandria)
ŞI a văzut că cele mai renumite statui se mişcau de pe soclurile lor şi îi vorbeau
cu voce puternică, strigîndu-1 pe nume şi arătîndu-i toate într-un singur
glas nenorocirile întîmplate în ziua aceea suveranului Mauricius. 11 Omul
s-a inspăimîntat într-o măsură nemaipomenită de această vedenie şi s-a dus
acasă, iar a doua zi a povestit celor din preajma dregătorului numit Augustalis 47 toate aceste întîmplări îngrozitoare. 12 După ce ştirile au ajuns la
Diadromoi, oraş în Bitinia .
ÎnceJ?înd din secolul. al IV-lea prefectul Egiptului purta titlul de Praefer;:tus Augustahs sau simplu Augustalis.
46

47

•

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE BIZANTINĂ VIII

173

urechile conducătorului din Egipt (pe timpul acela ţinea în mîini f rinele condmierii din Egipt Petru, care era şi rudă cu noi) a chemat la dînsul în taină
pe cel care auzise cum vorbeau statuile. 13 Conducătorul a cercetat spusele
lui, s-a mirat de cuprinsul vorbelor sale şi l-a rugat pe caligraf să nu împăr
tăsească nimănui altcuiva aceste cuvinte misterioase si tainice. Conducătorul
Egiptului şi-a însemnat ziua şi a aşteptat să vadă c~ se va întîmpla. 14 A
noua zi a sosit în Alexandria un sol care purta în triumf, să zic aşa, ştirea
despre moartea împăratului Mauricius. După· ce a aflat ce sfârşit au avut
intimplările prezise de .statui sau, mai bine zis, de demoni 48 , Petru a dat la
iveală prezicerea, a inf/ăţişat caligraful .şi a arătat că el este autorul prorocirii. 15 In împărăţia romană au mai f,pst şi multe alte preziceri minunate
ale viitorului, dar nu vom încerca să le descriem în amănunţime, căci nu ne
va ajunge înt.~eaga veşnicie.
16 Se zice că Mauricius iubea măreţia cuvîntului şi cinstea în chip
deosebit pe cei care se osteneau pe culmile cele mai frumoase ale ştiinţelor.
El a zidit în Cilicia şi un lăcaş în amintirea lui Pavel din Tars, care a vestit
aproape în toate lumea evanghelia mîntuitoare şi neaşteptată a lui Isus
Hristos, fiul unul născut al lui Dumnezeu. 17 Apoi se mai zice că împăratul
Mauricius a iertat supuşilor săi o treime din dări şi a dat bizantinilor trei
sute de talanţi spre a înnoi apeductul.

14
Minunea de la moaştele sfintei martire Eufemia din Chalcedon, şi anume scurgerea
de sînge în ziua aniversării martirei; acesta a fost adunat cu buretele în vase şi
împărţit poporului. În ce chip Mauricius, care nu credea uşor, s-a încredinţat cu
lacrimi în ochi şi a cinstit după aceea martira cu cea mai mare veneraţie.

1 Iubitorii de istorie să nu treacă cu vederea nici întîmplările minunate petrecute în clipa aceea la mormîntul martirei Eufemia: deci să mai
prelungim puţin istoria noastră, căci povestirile despre felul cum dumnezeirea iese la lumină aduc mare folos în sufletele ascultătorilor. 2 Cetatea Chalcedon este aşezată la gura Pontului, in faţa oraşului Bizanţ. In ea se găseşte
lăcaşul sfînt al martirei Eufemia, unde o veche legendă ne spune că a fost
aşezat în raclă trupul preasfant al martirei. 3 In fiecare an, de ziua ei, se
arat.ă un semn cu totul neaşteptat şi, ca să spun pe scurt, de necrezut pentru cei care nu l-au văzut, un semn de puterea ei dumnezeiască deosebită.
4 Deşi trupul se află în mormînt de patru sute de ani, în ziua amintită şi în
văzul tuturor, episcopul bisericii locale stoarce cu buretele din trupul moartei
o mulţime de sfoge. 5 Vezi cum curge sîngele din răni, întocmai ca dintr-un
trup ucis de curînd, fiind pătruns de miresme plăcute, iar episcopul il împarte
mulţimii în vase mici de sticlă. 6 In al doisprezecelea an de domnie a împă
ratului Mauricius s-a strecurat în mintea suveranului o îndoială în ce priveşte
puterea dumnezeiască: el a minimalizat m:inunea, a respins puterea supranaturală şi a pus taina pe seama minţii uşuratice a oamenilor~ 7 Deci a golit
48
Pentru concepţia despre demoni la Procopius şi urmaşii săi v. B. Rubin, Der
Filrst der Dămonen. Ein Beitrag zur Interpretation 1Jon Prokops Anekdota. Byz. Zeitschr.
XLIV, 1951, p. 469-481 (Festschrift fur Franz Dolger ).
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mormintul de podoabele sale de argint. şi !3- sigi~at ~sicriul, deoarece aşa ".'oia
necredinta sa cutezătoare. 8 Cind a sosit ziua sfmta, a pus la încercare taina,
a cercet~t misterul şi a avut dovada minunii; el a fost martorul. de nede~
minţit al puterii ei prin mijlocir~a minuni~or. Au în_ceput a ~cu~ge dm nou ~In
mormînt şiroaie de sînge cu miresme placu te: tama se. raspmd~a in. şu~1ţe
abundente, singele mirositor era absorbit cu bl!-reţe~e, !ar martira iş1 va~sa
din belsug licoarea, deoarece Dumnezeu nu mv1diaza cunoaşterea, chiar
dacă nu' credem într-insul. 9 In felul acesta martira l-a deprins pe împărat
să creadă. Suveranul a întimpinat şiroaiele de singe cu şuvoaie de lacrimi şi
izvoarele mirositoare cu ploaie izvorîtă din ochii săi, zicind: „Minunat este
Dumnezeu intre sfinţii care-l înconjoară".
10 Deoarece ne-am abătut cu deplină îndreptăţire, e timpul să ne
amintim că trebuie să ne întoarcem şi să descriem mai amănunţit faptele
tiranului.

15
Focas o tnchide tntr·o clădire particulară pe tmpărăteasa Constantina împreună
cu trei fete ale sale şi îl înştiinţează pe Chosroes de alegerea sa, adăugind şi daruri.
Solul Lilius este primit tn chip strălucit la Daras de Germanus, comandantul garnizoanei; şi ce s-a lntîmplat acolo. Chosroes porneşte război tmpotriva romanilor
spre a-l răzbuna pe Mauricius. Lilius este reţinut în Persia şi tratat cu puţină
bunăvoinţă. Zvonul că Teodosie ar fi încă tn viaţă îl tnspăimîntă pe tiran; de aceea
îl ucide cu mina sa pe Alexandru, pentru că nu i-a ascultat porunca.

1 Tiranul a închis într-o

casă particulară, numită

a lui Leon, pe fiica

împăratului Tiberius împreună cu trei fete ale sale. 2 In a cincea lună a
alcătuit

scrisori despre alegerea sa şi l-a trimis ca sol pe Lilius 49 să anunţe
numirea sa, căci aşa fac de obicei romanii şi perşii cînd iau în stăpinire puterea.
3 Lilius a luat daruri împărăteşti şi a ajuns în Daras, iar acolo a fost primit
cu multă strălucire de Germanus (un bărbat care avea titlul de consul şi
conducerea armatei adunate acolo); 4 căci puţin timp înainte de tiranie,
după ce Chosroes, regele perşilor, s-a supărat pe comandantul Narses, împă
ratul Mauricius l-a îndepărtat de la conducerea cetăţii Daras pe conducă
torul Narses şi l-a pus în locul lui pe Germanus, vrînd în felul acesta să potolească minia babilonianului. 6 A treia zi dimineaţă în timp ce Germanus şi
Lilius călăreau şi conduceau care trase de doi cai, un oştean l-a lovit cu sabia
pe Germanus, care se afla călare. Germanus a descălecat şi a fost dus acasă.
6 Dar din fericire rana nu era mortală, aşa incit peste citeva zile Germanus
s-a însănătoşit. După ce s-a întremat cu leacuri, l-a ospătat pe Lilius in chip
strălucit şi l-a trimis la Chosroes. 7 Acesta a folosit ca pretext al vrajbei
tirania şi a pornit la luptă sunînd din trîmbiţa războiului, care distruge lumea.
Acest t1apt a pus capăt păcii dintre romani şi perşi. Chosroes se prefăcea că
apără in glumă amintirea sf~ntă a împăratului Mauricius. Aşa a luat naştere
războiul cu perşii, iar Lilius a mai rămas în Persia, dar era privit cu duşmănie.
~upele de origine latină Lilius pare a fi un indiciu că purtătorul său era originar
din provmcule dunărene, puternic romanizate.
0
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8 In aceste zile in toată lumea e-a răspîndit zvonul că Teodosie ar fi
in viaţă, iar romanii credeau. Lucrul acesta a ajuns prilej de mari nenorociri
şi bănuiala mincinoasă a pricinuit o mulţime de omoruri. Zvonul s-a lăţit
şi a pătruns în palat, iar tiranul s-:a 1nspăimtntat şi l-a ucis cu sabia pe Alexandru; 9 căci trebuia ca sprijinitorii tiraniei să fie măcelăriţi de Focas şi păr

taşii la nelegiuiri să îndure suÎi~rinţele cele mai amarnice; deoarece tovărăşia
la crime nu poate f"ăur"i o prietenie temeinică intre cei care s-au 1nţeles să facă
rele 60•

60

Opera lui Teofilact se încheie cu condamnarea categorica a „tiranului" Focas;
nu este onorat niciodată cu titlul de împărat. ln felul acesta autorul crede că îşi
exprm:~ă recu_noşti~ţa ~aţă de împăratul Heraclius, care a restabilit drepturile legitime la
succesmnea impermlm.
acesţa
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65, vol. 1, p. 79.....,.gg R. Henry

Am citit Istoria în opt cărţi a lui Teofilact, fost eparh ş1 secretar
imperial. Acest Teofilact este originar din Egipt.
.
.
Stilul său are un anumit farmec, însă abuzul de cuvinte fiigurate
si de alegorie duce la oarecare răceală şi lipsă de gust copilărească.
5 Nu numai atît, introducerea la timp nepotrivit a unui limbaj sentenţios arată o preocupare exagerată şi inutilă pentru căutare. Incolo e
fără cusururi 1 . Incepe cu domnia lui Mauricius şi ajunge pînă la proclamarea lui Focas.
In cartea întîi povesteşte cum este proclamat împărat Ma~:
10 ricius de către împăratul Tiberius pe timpul cînd în fruntea bisericn
din Constantinopole se află Ioan 2 ; şi arată ce îndemnuri îi dă lui
Mauricius cvestorul Ioan, însărcinat să vorbească lui Mauricius însuşi
şi poporului, în numele împăratului; cum Tiberius l-a căsătorit cu
fata sa şi moare a doua zi după proclamarea lui Mauricius; şi cum,
15 înainte de a muri, Tiberius are o vedenie care îi zice: „Tiberius, iată
ce-ţi spune Sf în ta Treime: timpurile tiraniei nelegiuite nu vor veni
cit vei fi tu împărat". Acele cuvinte prensteau tragedia inaugurată
de tirania blestemată a criminalului Focas.
El arată mai departe că Mauricius a făcut o înţelegere de arme
20 cu avarii, care împresuraseră puţin mai înainte cetatea Sirmium, şi
luase hotărîrea să plătească barbarilor în fiecare an, în bani şi stofe,
optzeci de mii de monede de aur. Această înţelegere a ţinut doi ani
şi a fost zădărnicită de lăcomia barbarilor, deoarece barbarul cerea
un adaos de încă douăzeci de mii de monede de aur. De aceea s-a produs
25 o ruptură a tratativelor, iar barbarii au ocupat cetăţile Augusta şi
Viminacium şi au împresurat oraşul Anchialos. Au mers ca soli la hanul
avarilor, din partea romanilor, Elpidius şi Comentiolus; însă ei sînt maltrataţi, căci Comentiolus vorbeşte hanului deschis şi fără înconjur. In
anul următor Elpidius se ducp din nou ca sol la han spre a-i adăuga
30 cele douăzeci de mii; şi luînd de la avari pe un oarecare Targitios vine
în Bizanţ. Deoarece barbarii pustiesc o mulţime de ţinuturi romane,
Targitios este expulzat în insula Chalcitida, unde i se fixează un exil
de şase luni. Comentiolus este ales comandant împotriva sclavinilor
şi se poartă bărbăteşte. Hanul calcă din nou tratatul; magul Bucolabra
35 şi pustiirea mai multor cetăţi romane de către barbari. Apoi autorul
descrie războiul dintre perşi şi romani de pe rîul Nymphios şi nunta
1

•

Phoţios caracterizează

sentenţ10s şi căutat.
•

2

preţmre

succint şi pregnant stilul lui Theofilact: figurat, alegoric,

Pa.triarhul Ioan, zis No'steustes „Cel care ajunează", se bucură de o deosebită
dm partea autorului nostru.
··

https://biblioteca-digitala.ro

11i

SUMXR\JL LUI PHOTIOS

lui Mauricius cu Constanţina, fata lui Tiberius. Vorbeşte apoi de incendiul izbucnit în For la începutul domniei împăratului Mauricius şi
de moartea vrăjitorului Paulinus sau de minunea din vasul de scoică
40 al martirei Gliceria; împăratul se arată mai îngăduitor, dar patriarhul
stăruie ca vrăjitorul să fie aruncat în foc şi adaugă la insistenţele sale
cuvintele apostolului 3 . Paulinus împreună cu feciorul său, părtaş Ia
nelegiuire, sînt condamnaţi la moarte şi-şi sfirşesc viaţa prin sabie.
Despre cetăţile Aphumon şi Acbas. Se mai descrie în această carte
45 lupta romanilor şi perşilor, şi cum Ioan este înfrînt de barbari. Vorbeşte
apoi de marele cutremur de pămînt de Ia începutul domniei lui Mauricius
şi despre consulatul său; cum Philippicus, cumnatul împăratului după
sora acestuia Gordia, este numit comandant al armatei din răsărit~
despre faptele sale de vitejie, despre retragerea romanilor din ţara
50 mezilor şi cum ajunge în primejdie oastea romană din cauza lipsei
de apă; cum comandantul romanilor lasă să f~e pustiită regiunea Arzanena şi vitejiile oştirii romane; apoi cum devastează conducătorul
persan cetatea Martyropolis, de asemenea prima şi a doua solie a persilor Ia romani. Acestea sînt în cartea intîi.
55 '
In a doua carte vorbeşte de muntele Izala, de înfumurarea cardariganului, adică a comandantului persan, şi felul cum s-a încins
lupta de la Arzamon între Philippicus şi romani de o parte şi cardarigan şi perşi de alta; cum Philippicus aduce icoana făcătoare de minuni,
înconjoară cu ea oastea şi o puriffoă; cum urmează după aceea o vic60 torie romană dintre cele mai strălucite şi cum icoana dumnezeiască
este trimisă cu multă cinste lui Simeon, episcopul Amidei. Romani
devastează ţara barbarilor, iar cardariganul se refugiază in Darasi
Locuitorii din Daras il alungă din cetate din cauza înfrîngerii sale.
Un oştean roman este rănit; el făcea parte din unitatea numită a quarto65 parţilor, care staţiona în Beroia din Siria. Autorul vorbeşte apoi de
expediţia romanilor împotriva regiunii Arzanena şi de chipul cum
Maruthas şi Iovios, comandanţii ei, fug Ia Philippicus şi la romani;
de trupele neantrenate adunate de cardarigan spre a-i înşela pe romani
şi cum Heraclius, tatăl împăratului Heraclius, trimis de Philippicus
70 să cerceteze pe duşmani, scapă cu viaţă ca prin minune. Vorbeşte apoi
de Zabertas şi cum au părăsit romanii asediul cetăţ,ii Chlomaron, de
fuga în masă şi necugetată a lui Philippicus, de nerînduiala ivită în
armatele romane, de boala care a dat peste Philippicus şi cum a preluat grijile conducerii militare Heraclius, tatăl împăratului Heraclius;
75 cum năvăleste subcomandantul armatei romane în tinuturile de miazăzi
ale Mediei şi cum atacă romanii în timpul primăverii împărăţia persană.
Autorul arată mai departe că Comentiolus face o expediţie împotriva
avarilor, avînd ca subcomandanţi pe Marinus şi Castus, şi cum se disting ei împotriva avarilor; mai tîrziu Castus este luat prizonier, iar
80 Ansimuth, comandantul trupelor romane pedestre, cade in mina avarilor, deoarece oştile acestora cutreieră şi pustiesc Tracia. Comentiolus
stă la îndoială dacă trebuie să-i înfrunte pe avari sau nu: el susţine
mai întîi că trebuie şi apoi că nu trebuie să-i înfrunte. Un cuvînt ajuns
3

4-8.

Patriarhul

citează

cuvintele apostolului Pavel din „Scrisoarea
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pină la urechile oştirii avarilor zădărni~eşte atacuJ lui Come~tiolus
85 impotriva hanului. Autorul vorbeşte. apoi de. oş~t.eai:iul B~sas, prms _de
avari in timp ce vina; cum acesta, mtat de a1 sa1, h deprmde cel dmtii pe avari să construiască maşini de ased_iu; cum ha~ul~ î1!1~resoară
Beroe dar nu reuseste în încercarea sa; apoi tot el asediaza fara succes
Diocl~tianopolis. C~m impăratul M~u:icius . este huiduit
mulţimea
90 de rind din Bizant pentru nenorocmle aduse de barbari in Europa;
el trimite comanda'nt pe Ioan, poreclit Mystacon (Mustaţă), şi ii dă
drept comandant-ajutor pe Drocton, care se incaieră cu duşmanii şi
salvează Adrianopolis, impresurat de avari. Autorul arată cum încearcă Heraclius să ia cu armele o cetăţuie persană; el vorbeşte de
95 cetăţuia Beiudaes _şi cum iau ro!Ilanii cetăţuia ~rin y-~teFa fără seamăn
a oşteanului Sap1r; precum ş1 de şederea Im Ph1hpp1cus in cetatea

?e

împărătească.

100

A treia carte povesteşte cum este numit comandant al oştirii din ră
sărit Priscus în locul lui Philippicus, cum Philippicus se supără pe Priscus
şi scrie lui Heraclius să anunţe oştirii reducerea indemnizaţiilor alimentare; cum Priscus vine in tabără, dar nu coboară de pe cal după obiceiul
vechi, ci salută oastea stind călare; de aceea după reducerea indemnizaţiilor

alimentare şi după această jignire, armata se răscoală. Priscus dă
lui Elifredas icoana făcătoare de minuni spre a încerca să liniş105 tească mulţimea, dar oştenii aruncă pietre şi asupra ei. De aceea
Priscus f'uge în Constantina, iar oastea il alege comandant pe Germanus
fără voia lui. In timp ce stăpîneşte această nerînduială, romanii suferă
multe pierderi din partea perşilor. De aceea împăratul îl înlătură pe
Priscus şi il înlocuieşte cu Philippicus, vechiul comandant, dar oastea
110 se răscoală şi împotriva acestuia. Constantina este împresurată de
perşi şi scapă din primejdii mulţumită lui Garmanus, care sare în ajutorul ei. Se naşte o luptă intre perşi şi romani lingă Martyropolis, unde
romanii dobîndesc o victorie strălucită: comandantul Maruza si trei
mii de perşi cad, iar o mie sînt luaţi prizonieri. Armata se imp~că cu
115 împăratul datorită lui Aristobul 4 • Lingă cetăţuia Giligerdon are loc
o faptă vitejească a prizonierilor romani. Grigorie, episcopul Antiohiei,
intervine şi îl restabileşte pe Philippicus în fruntea armatei. Martyropolis es~e luată de perşi prin şiretenia lui Sittas. Philippicus pierde
comanda, iar în locul său este însărcinat de către împărat cu conducerea
120 r~zb?iului din .~ersia Comentiolus. Geţii 6 sau slavii pustiesc ţinuturile
~hn J1;1r~l Ţrac1e1, Roma se pregăteşte de luptă împotriva longobarzilor,
iar L1b1a iese victorioasă împotriva maurilor. In timpul conducerii lui
Comentiolus are loc o încăierare intre perşi şi romani lingă Sisarbanon,
aproape de Nisibis, şi romanii obţin o puternică victorie: Heraclius
125 se distinge în luptă în chip deosebit, cade însuşi comandantul persilor
Fraates! ia_rduşmanii sînt despuiaţi. Autorul povesteşte cum învinge Ba~am
pe turci ş1 aduce de la ei, pentru regele Hormisdas, o multime de bogăţii; el ridică apoi sabia şi împotriva Suaniei. Sub co~ducerea lui
Romanus, romanii se încaieră cu Baram şi cu oastea sa şi obţin o vieAutorul nu citează numele lui Aristobul.
Ten?inţa a~haizantă de a numi pe slavi după numele antic al locuitorilor din aceste
ţmutur1, adică geţn, stăruia şi în secolul al IX-lea la patriarhul Photios.
4

•

&.
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130 torie temeinică. Pentru această înf rîngere Hormisdas îl batjocoreşte
pe Baram, trimiţîndu-i o haină de femeie iar acesLa la rîndul său îl
insultă, numindu-l p3 Hormisdas în scrisorile sale: fata lui Chosroes,
şi nu feciorul lui.
Intre timp armenii, la îndemnul lui Sambatios, îl ucid pe coman135 dantul lor Ioan şi încearcă să treacă de partea perşilor, dar Domentziolus, trimis de împărat, linişteşte răscoala şi-l aduce pe Sambatios în Bizanţ;
el este condamnat să ajungă pradă animalelor sălbatice, dar scapă de
moarte prin mărinimia împăratului. Horrnisdas ·îl trimite îrnpotriv~
lui Baram pe Sarames, dar B:iram îl înf rînge în luptă pe Sarames şi
140 îl dă pradă elefanţilor, apoi se îndreaptă pe f1'lţ<l împotriva lui 1-Iormisclas.
Baram ajunsese la atîta glorie încît, înainte de a pune la cale răscoala,
nimeni nu se bucura de mai multă glorie ca <linsul, după rege, căci
dobîndise demnitatea numită de romani curo,palates. Se mai află în
această carte trecerea în revistă a unor evenim ~ntP din timpuri mai
145 vechi, o scurtă expunere a întîmplărilor din domniile împăraţilor Iustin
şi Tiberius, şi despre c~uzimea lui Hormisdas, regele perşilor, apoi o
dare de s3am5. despre f1amilia regală persană. Acesta este conţinutul
cărţii a treia.
A patra carte arată cum izbucneste războiul civil la persi si cite
150 izbînzi şi succese au ei sub stăpînirea 'tiranului Baram: cum ~st~ ucis
ferohanul şi cum trădează Zadespras; cum Bincloes îl alungă din domnie
pe Hormisdas, cum acesta cere să se apere legat în lanţuri şi cum se
apără; cum vorbeşte Bindoes şi cum este măcelărit feciorul lui Hormisdas sub privirile sale, iar regina taiată în bucăţi, apoi lui Hormisdas
155 ii scot ochii; cum, după aceea, el este ucis cu lovituri de măciucă de
către fiul său Chosroes, pe care perşii îl pun rege. Stăpînirea tiranului
Baram şi fuga regelui persan Chosroes; cum ajunge regele perşilor în
Circensium, cu gînd să meargă la împăratul Mauricius şi cum trimiLe
la dînsul o solie 6 • Apoi iar despre Baram, cum unelteşte el să ~ie pro160 clamat rege şi nu izbuteşte, dar se proclamă el însuşi rege; cum îm11ă
ratul îl conduce pe Chosroes în Hierapolis şi-i rînduieşte onoruri împă
răteşti. D;:ispre cele întîmplate lui Baram şi Chosroes înainte de alianţa
acestuia cu romanii şi cum trimite Baram o solie la împăratul Mauricius,
dar este respinsă; iar Chosroes trimite o nouă solie şi izbuteşte. Cum
165 trimite împăratul la Chosroes pe arhiepiscopul din Mitilene împreună
cu arhiepiscopul Grigorie din Antiohia. Despre încercarea de ucidere
prin înşelăciune a lui Baram pusă la cale de Zamerclas şi Zoanambes
şi despre condamnarea la moarte a conspiratorilor. Despre persanul
Bindoes şi cum fuge el din Persia, deoai·ece se face părtaş la complotul
170 împotriva lui Baram. Cum predă Chosroes romanilor l\1artyropolis,
despre arderea lui Sittas şi cum sărbătorrşte episcopul Melitenei, numit
Dometianus, restituirea cetăţii. Acesta este conţ-inutul cărţii a patra.
A cincea carte arată cum Chosroes, regele perşilor, istovit sufleteşte din cauza grijilor, trimite o solie la martirul Sergius, venerat şi de
175 celelalte neamuri barbare, pentru a căuta o scăpare din nenorociri; şi cum
8
Despre ambasadele lui Chosroes la împăratul l\[alli'ieius
bert, B yzance et l'Orient, vol. I, p. 131-137.
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îi închină o cruce de aur împodobită cu pietre scumpe .. Intre timp Za:
despras este ucis mişeleşte ?e ~os~s, la. îndemnul lui Blescha~~s. şi
se mai întîmplă. şi alte lucruri prile:~uce lui C~osr~es. ?espre bani~ ~m
prumutaţi lui Chosroes, regele perşilor, de. catr_e im paratul 1':1aur1cm~,
180 şi cum subscrie Chosroes împrumutul. Soba lui C_hosroe_s prm. c~re il
înlătură pe. Comentio_lus de _la c_onducerea ar~ate1.' num1:ea lu~ Narse~
în locul lui Coment1olus ş1 alianţa romamlor 1mpotr1va t1ranulu1
Baram. Despre darurile împărăteşti trimis~ lu~ Ch?~ro~s de _către
împărat şi cum predă Chosroes împăratului, prm m1Jloc1_rea lui. Do186 labza, cheile cetăţii Daras. Cuvîntarea lui Dometianus dm Mehtene
care îndeamnă oastea romană să lupte împreună cu Chosroes împotriva lui Baram; despre succesele obţinute de Chosroes înainte de
lupta dintre romani şi perşi şi cum sînt predate lui Chosroes de căt:e
190 Bindoes tezaurele şi palatul regal. Unirea trupelor romane dm
Armenia şi Orient, lupta împotriva lui Baram şi una dintre cele
mai strălucite victorii ale romanilor; în această luptă, condusă de
Narses, sînt luaţi prizonieri nişte turci care poartă pe frunte semnul crucii, pus, cum spun ei, spre a îndepărta o boală molipsitoare
195 abătută cîndva asupra lor 7• Intimplările în legătură cu Golinduh din
Persia şi viaţa ascetică dusă de aceasta; întoarcerea lui Chosroes în
palatul regal şi despre darurile trimise de Chosroes martirului Sergius.
Solia lui la acest sHnt pentru a obţine copii de Ia Seirem, care din intîmplare este creştină. Rugămintea lui Chosroes este ascultată, iar
200 acesta trimite la lăcaşul martirului daruri de mare valoare. Cum a
pedepsit cu moartea Chosroes pe cei părtaşi Ia tiranie şi pe Bindoes
însuşi, pentru că a ridicat braţul împotriva regelui. Cele prezise de
Chosroes despre viitoarea revoltă a romanilor aserviţi tiranilor. Solia
lui Probus, episcop de Chalcedon, şi despre icoana Maicii Domnului
206 şi ce se întîmplă în timpul soliei. Plecarea împăratului la Anchialos
în Europa şi prezicerea ce i se face din intestinele unui porc. Cum se
întoarce împăratul în palat la sosirea unei solii persane conduse de
Z1labzan. Acesta e continutul cărtii a cincea.
A. ş_asea carte cuprinde urm'ătoarele: cum iese împăratul din
210 ceta_te ş1 1 se intîmplă o furtună pe mare; cum vine pe lume un monstru,
in timp ce împăratul se află în Heracleia: un copilas fără miini, fără
ochi, fără gene şi sprîncene, căruia îi atirnă la spate ~ coadă de peşte;
şi cum este ucis monstrul. Despre cei trei sclavini cu chitare trimisi
la han! cică, _d_in părţi!~ Oceanu~ui, şi care sînt înfăţişaţi înaintea împă216 ratulu1 Mau.r1c.1us. O _sohe a francilo~ la împărat pentru alianţă în schimbul
unor daruri ş1 respmgerea acestei cereri: soli eratI Bossos si Bettos
iar cel care ii trimitea se numea Theodorich. Despre o turmă' de cerbi
şi cu~m· cel mai mar_e dintre ei este lovit şi fuge într-o pădure; cum este
u:m~r1t de unul ~hntre lăncieri şi de un altul, gepicl de origine; cum
220 lanc1e!ul. cade ucis. mişeleşte din cauza podoabelor de aur pe care le
poarta, iar mult timp după aceea gepidul este do1'edit de ucidere şi
. ~ Se_mnul ~rucii, marcat pe frunte în copilărie, la îndemnul unor creştini, are o

semmf1caţic magică şi atestă un anumit raport între culle.
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aruncat în foc. Expediţia avarilor împotriva romanilor şi împresurarea
cetăţii Singidunum, numirea lui Priscus comandant şi cum este rînduit
în fruntea războiului din Europa. Cum ajunge hanul in Drizipara şi
incendiază lăcaşul martirului Alexandru; cum sint închişi romanii în
225 cetatea Tzurulon şi asediaţi ce han şi cum îl poartă Mauricius pe barbar
cu vorbe înşelătoare şi scapă de împresurare. Solia avarilor la romani
şi ce i se întîmplă lui Ardagast din partea armatei romane, apoi ispră
vile lui Tatimer, ţinuta bărbătească a căpitanului roman Alexandru,
vitejia romanilor, măcelărirea unor sclavini şi atacul sclavinilor im potriva
2~0 romanilor. Despre monştrii iviţi în faţa cetăţii impărăteşti: unul din
ei, un copilaş cu patru picioare, iar celălalt, un prunc cu două capete.
Priscus se vede înlăturat de la conducere, pentru că dă hanului prăzi
de război luate de la sclavini, iar în locul său este numit comandant
al frontului din Europa Petrtt. Despre solul Teodor 8 , trimis la han
235 de Priscus, şi despre cultura şi îndemînarea lui. Acesta este conţinutul
cărţii a şasea.
A şaptea carte vorbeşte despre nerînduiala ivită în rindurile
armatelor romane şi despre vitejia romanilor împotriva sclavinilor sau
geţilor, căci ei se numeau în vechime geţi 9 ; despre cele intîmplate lui
240 Petru şi cetăţenilor în Asemum, oraş din Trac ia 10 ; cum este ucis Piragast,
conducătorul oştirii sclavinilor, şi purtarea plină de bărbăţie a romanilor;
despre seceta care însoţeşte armatele romane şi cum este învins Petru
de sclavini, iar în locul său ajunge din nou comandant Priscus. Moartea
lui Ioan „Cel care ajunează" din Constantinopole, despre banii impru245 mutaţi de <linsul de la Mauricius şi despre actul de mulţumire semnat
de el; cum acest împărat, într-adevăr pios, cinsteşte zdrenţele găsite
la patriarh după moarte; despre maurii răsculaţi împotriva cetăţii
Cartagina şi cum a fost stins războiul prin îndrăzneala lui Gennadius.
Despre cometa care a apărut mai multe zile. Despre războiul civil
250 izbucnit la turci şi, în trecere, unele ştiri despre statul turcesc. Cum a
ucis hanul turcilor pe conducătorul ahdelilor sau eftaliţilor şi a subjugat neamul lor, apoi şi neamul ogorilor şi pe colhi pînă la trei sute
de mii; l-a ucis şi pe Turum, răsculat împotriva sa, apoi a trimis o
scrisoare victorioasă la împăratul Mauricius; el a subjugat şi pe avari.
255
Autorul mai vorbeşte despre neamurile de lingă Taugast şi despre
mucri, in rindurile cărora s-au dispersat avarii după ce-au fost învinşi:
apoi despre neamurile uarilor şi hunilor; o parte din aceşti oameni
s-au stabilit în Europa in timpul domniei lui Iustinian şi se numesc
pe ei inşi şi avari. Ţara turcilor nu cunoaşte cutremure de pămint şi ciumă.
260 Despre Muntele de· aur; despre Taugast şi despre viermii care produc
haina de mătase şi cit de mare este producţia de mătase în jurul cetăţii
Chubdan; apoi dă ştiri în legătură cu particularităţile acestei ocupaţii
şi despre inzii albi la trup. Discuţia hanului cu Priscus despre subjugarea cetăţii Singidunum şi răspunsul lui Priscus, apoi cum salvează
~ Teodor
sănătate, care

era medic

şi

cunoştinţe multilaterale, ajutate de o bună
independenţă spirituală remarcabiHi.
urmaşii geţilor de odinioară, ci se aflau vremelnic în ţinuturile

avea, se pare,

ti confereau o

9

Sclavinii nu erau
de aceia.
10
Pet.ru voia să înglobeze în armata sa garnizoana din

locuite

odinioară
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265 Priscus cetatea 11. Ce fac' barbarii în Dalmaţia, cite oraşe distrug, cu~
este trimis Guduis la Priscus şi se distinge Î1:1 lupt~le cu . b.arbaru
din Dalmatia. In al nouăsprezecelea an de domme a lui Mauric1us un
monah pre~ice moartea împăratului ş~ a feciorilor .s~i: el s~oat~ o sabie_ di~
teacă, aleargă din for pînă la porţile !?alatului. imperial şi anunţa. ca
270 Mauricius şi feciorii lui vor muri de s~b1e; dar şi un oarecare Herodian
spune ce i se va întîmpla împăratuluI.
Despre foametea care bîntuieşte in armate şi felul c'!-m hanul,
cuprins de o inexplicabilă fil~~trop_ie, acor?~ celo_r. înf?i:ietaţ1 un răg3:z
de cinci zile, pentru ca romanu să fie a~rov1z1?naţi m lmişte de ~arbar1;
275 si cum sînt ei dăruiti cu aromate de Priscus şi se retrag în Moes1a. Cum
i~că hanul o luptă În Moesia împotriva lui Comentiolus, iar după tră
darea lui Comentiolus barbarii nimicesc armata romană. Comentiolus
fuge si intră în cetatea Drizipera, însă este alungat din oraş ca fugar,
apoi ~junge la Zidurile cele mari. Barbarii îl urmăresc şi ocupă mai
280 întîi Drizipera, ·apoi incendiază lăcaşul sfint al martirului Alexandru,
scot moaştele din sicriu şi le batjocoresc, însă pedeapsa lui Dumnezeu nu
iartă pe batjocoritorii martirului: într-o singură zi sînt năpădiţi de
bube şi mor şapte feciori ai hanului. In timpul acestor răvăşiri Comentiolus stă în Constantinopole, iar barbarii se apropie de Zidurile cele
285 mari. Locuitorii din Bizanţ sînt cuprinşi de o spaimă atît de mare
încît se pregătesc să părăsească Europa şi să treacă în Asia. Impăratul
trimite în solie la han pe Armaton împreună cu daruri strălucite şi
un adaos de douăzeci de mii de monede de aur şi cu greu il înduplecă
să primească pacea, deoarece hanul răspundea mereu: „Să hotărască
290 Dumnezeu între han şi Mauricius şi între romani şi avari". Despre
monştrii în chip de om apăruţi în apele Nilului şi diferite păreri în
legătură cu creşterea Nilului. Autorul adoptă opinia lui Agatharchides
din Cnidos: acesta afirmă că în ţinuturile din Etiopia cad în fiecare
an ploi abundente şi neîntrerupte între solstiţiul de primăvară şi echi295 noxiul de toamnă; de aceea este uşor de înţeles că Nilul scade iarna,
cînd are numai debitul izvoarelor sale, şi sporeşte vara din cauza ploilor care se varsă acolo in el. Acesta este conţinutul cărţii a şaptea.
A opta carte arată cum Chosroes încearcă să rupă tratatul din
pr~c1~a năvălirilor intreprinse de saracenii supuşi romanilor; însă este
300 tr1m1s la el George şi tratatul rămîne in vigoare. George cade în dizgraţie din cauza declaraţiei lu.i Chosroes că menţine tratatul din respect ţaţă de George şi nu Pi.aţă de împăratul Mauricius. Comentiolus
este Judecat de trădare, dar armatele romane se unesc cu <linsul si
împăratul îl numeşte din nou comandant. Lupta dintre avari şi roma~i
305 sub conducerea lui Priscus şi Comentiolus, insă Comentiolus este îndepărtat de la conducerea luptei din cauza unor bănuieli, iar în fruntea
ar!!1atei ră~lne Priscus: romanii se disting şi măcelăresc pînă la patru
mn de avari. In a doua luptă omoară dintre ei pină la nouă mii, iar
în a treia nimicesc din rîndurile lor pînă la cincisprezece mii. In a patra
310 luptă romanii ciştigă din nou o victorie strălucită si ucid treizeci de
mii de avari şi gepizi împreună. In a cincea luptă ies' biruitori romanii,
11

Oraşul Singidunum (Belgrad) a fost salvat de Priscus în anul 598.
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îi zdrobesc pe avari şi iau trei mii de prizonieri avari, patru mii de alţi
barbari, două mii două sute din alte neamuri şi opt mii de sclavini.
Hanul il înşeală pe împărat şi ia înapoi dintre ei pe avarii căzuţi în
315 captivitate 12 • Starea de deprimare a lui Comentiolus şi cum mor de
frig, din cauza lipsei lui de voinţă, o mulţime de romani care se îndreaptă
spre Philippopolis. Petru este numit din nou comandant în Europa
de către împărat. Nunta lui Teodosie, feciorul lui Mauricius, cu fata
lui Germanus. Foametea ivită în cetatea împărătească, reYolta mul320 timilor iscată în timp ce împăratul face rugăciuni şi mărinimia acestuia,
~oncedierea soldaţilor şi rechemarea lor în aceeaşi zi. Mauricius dă
ordin lui Petru să menţină prin toate mijloacele trupele din Tracia
dincolo de Dunăre ; Petru aude o voce divină; se iscă o răscoală în
rîndurile armatelor romane şi ia naştere un complot împotriva îrnpă325 ratului, iar mulţimea il proclamă tiran pe Focas. Petru fuge; ştirea
despre izbucnirea revoltei ajunge la urechile împăratului, iar mulţimea
din deme este intărîtată mai întîi de conducătorii ei Sergiu şi Cosma
(se aflau acolo o mie cinci sute de „verzi" şi nouă sute de „albaştri").
Impăratul oferă daruri oamenilor din deme şi trimite o solie la trupele
330 răsculate~ dar solia este respinsă; el străjuieşte cetatea împărătească.
O solie a armatelor la Teodosie, feciorul lui Mauricius, care cere să
fie proclamat împărat Teodosie sau socrul său Germanus. Această
intervenţie aj·unge la cunoştinţa lui Mauricius, care îl bănuieşte pe
Germanus că este instigator la tiranie şi îl ameninţă. Ştirea despre
335 ameninţarea împăratului ii este adusă de ginerele său Teodosie, iar
Germanus f.ruge in biserica Maicii Domnului. Cyrus şi eunucul Ştefan,
preceptorul copiilor împăratului, sint trimişi să-l scoată pe Germanus
din biserică, dar ei nu izbutesc. Fiul Teodosie este bătut cu vergi de
tatăl său pentru ştirea împărtăşită socrului său. Germanus trece din
340 biserica Maicii Domnului in lăcaşul Sfinta Sofia; este invitat din nou
să iasă, dar refuză, fiind sfătuit să nu iasă de către un oarecare Andrei,
participant activ la rugăciuni. Se produc tulburări şi este incendiată
casa din capitală a patricianului Constantin, poreclit de mulţimi Lardys.
Mauricius se află în încurcătură şi fuge, dar se naşte o furtună pe mare
345 şi ii împiedică fuga. Feciorul său Teodosie este trimis la Chosroes şi se
întoarce înapoi din Niceea, după ce arată inelul făcut de tatăl său drept
semn de recunoaştere. Cei din capitală, intre care şi un anumit Hebdomites, trec de partea tiranului. Germanus se pregăteşte să obţină domnia,
dar nu izbuteşte, căci „verzii" refuză să-l proclame, deoarece el face
350 parte din rîndurile „albaştrilor". Apoi este proclamat Focas în biserica sfîntului Ioan din Hebdomon. Conducerea arhiepiscopiei din cetatea împă
rătească o avea atunci Cyriacus. Focas intră în palatul imperial, apoi
este proclamată împărăteasă Leontia, soţia lui Focas. Se naşte o ceartă
intre conducătorii „demelor" pentru locuri; Cosma, demarhul „albaştri355 lor", este respins de Alexandru, iar el îl insultă pe Alexandru. Se aminteşte
că Mauricius este încă în viaţă şi de aceea tiranul se grăbeşte să-l omoare
pe împărat. Uciderea f.eciorilor împăratului sub ochii tatălui lor în
portul lui Eutropius. Inţelepciunea şi binecuvîntarea împăratului, apoi
12
Hanul ameninţă pe împărat şi dobîndeşte prizonierii înainte ca victoriile roma-ie
su fie cunoscute la Constantinopole.
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uciderea lui de către Lilius. Testamentul împăratului Mauricius descoperit
3 60 in timpul domniei impăratului Heraclius. Trupurile î~păraj~or sînt aruncate in valurile mării. Discursul funebru în cinstea lui Maur1c1us. Armatele
romane care şi-au călcat jurămîntul de credinţă dat lui Mauricius sint
pedepsite de providenţa divină: in scurt timp, nici unul din marea
multime de colaboratori ai tiranului nu rămîne în viaţă; ci unul moare
365 de c'iumă, altul de fulger, şi alţii de ascuţişul sabiei; încît, în momentul
cind împăratul Heraclius vrea sJ. plece cu război împotriva persanului
Razates şi face o trecere în revistă a armatei, găseşte numai doi supravieţuitori din mulţimea favorabilă tiranului. Atunci începe să se întremeze oastea romană im potriva perşilor, căci cită vreme trăiesc partenerii
370 tiranului, victoria rămine de partea perşilor. Tiranul ucide pe împăratul
Teodosie, feciorul împăratului Mauricius, prin mijlocirea lui Alexandru,
pe Petru, Comentiolus şi pe Constantin Lardys; un zvon că Teodosie
n-ar fi fost ucis .. In Alexandria statuile se mişcă din locurile lor şi anunţă
evenimentele unui caligraf cu numele Tychaios, care se întoarce acasă
375 de la un ospăţ. Se afirmă că Mauricius a iertat supuşilor săi o treime
din impozit~, a dat bizantinilor treizeci de talanţi pentru restaurarea
conductei de apă şi a răsplătit in mod strălucit pe iubitorii de ştiinţe.
Minunile produsa prin curgerea de singe din trupul martirei Eufemia.
Mauricius încearcă să vadă minunea mai mult din lipsă de credinţă
380 şi crede. Tiranul închide într-o casă particulară pe Constantina, soţia
împăratului Mauricius, împreună cu fetele ei.
·
Solia tiranului la regele persan Chosroes şi respingerea ei: tratatele sînt rupte de Chosroes sub pretext că vrea să-l răzbune pe Mauricius, iar Lilios (căci acesta era numele solului) se întoarce fiără nici
.386 un rezultat. Uciderea lui Alexandru, revoltat lmpotriva lui Focas,
din bănuiala că l-ar fi salvat pe Teodosie, feciorul lui Mauricius, asasinat de <linsul. Cu acestea se termină toată istoria.
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CARTEA I NT II

[INDICELE CAPITOLELOR]

1. Proclamarea lui l\1auricius împărat al romanilor ş1 cuYîntarea lui Tiberius.
·
.,
2. Glasul divin care vorbeşte împăratului Tiberius.
3. Moartea împăratului Tiberius.
!1. Tratat intre avari si romani.
5. Hanul ecre împărat~lui să vadă un elefant.
10 6. Masa de aur pc care u cere hanul de la împărat.
7. Dar barul sile~te pe romani să adauge douăzeci de m11
de monede de aur peste cele hotăr1tc mai înainte.
8. Ruperea înţ,ekgerii de arme cu avarii.
9. Căderea cetăţii Singiclunurn.
15 10. Hanul devastează Augusta şi Viminac:iurn, cetăţi romane.
11. A tacul avarilor împotriva cetăţii Anchialos.
12. Solia romană 1a nvari.
13. Necinstirea solilor.
14. Altă solie romană la avari.
20 15. Inţ.clegerea ele pace intre romani şi avari.
16. Asaltul sclavinilor împotriva Zidurilor mari.
17. Ţinuta bărbăt0ască a conducătorului de oştiComentiolus.
18. Hanul calcă în picioare înţelegerea de arme cu romanii;
magul Boocolabra.
25 19. Impr2surarea mai mul tor cetăţi romane de către neamul
avarilor.
20. Război între perşi şi .romani pe rîul Nymphios.
21. Nunta. împăraţilor Mauricius şi Constantina.
22. I ncencliul întîmplat in for la începuturile domniei lmpă30
ratului Mauricius.
23. Condamnarea vrăjitorului Paulinus şi minunea din vasul
de scoică al martirei Gliceria.
24. Cetăţile Aphumon şi Acbas.
25. Luptă intre romani şi perşi; şi cum este învins Ioan
35
de către barbari.
26. Marele cutremur de pămint produs în preajma proclamării lui Mauricius ca impărat al romanilor.
5

1
Inconsecvenţa manuscriselor în redarea titlului· este o dovadă că
avem a face cu adăugiri ulterioare.; .deci titlul „Istorie universală" rămîne
neverosimil. Cifra aldină indică numerotarea rîndurilor, iar cea dreaptă
numărul capitolului.
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27. Consulatul împăratului Mauricius.
. .. .
28. Cum ajunge Philippicus comandant al oşt1ru din răsărit
din voinţa împăratului.
40
29. Vitejia lui Philippicus. .
.
.
.
30. Retragerea romanilor din ţara. mezilor şi_ CU!fl aJun~e
în primejdie oastea romană din ca'!za hpse1 de apa.
31. Cum predă comandantul roman regiunea Arzanena ca
45
bază de aprovizionare.
32. Vitejia arma tei romane.
33. Cum deYastează comandantul perşilor împrejurimile
cetătii Martyropolis.
34. O s~lie a perşilor la romani.
50 35. Altă solie a perşilor la romani.
ISTORIE UNIVERSALĂ: A

55

60

-05

70

75

DOUA CARTE

1. Muntele Izala.
2. Înfumurarea cardariganului.
3. Luptă între romani şi perşi în apropierea rîului Arzamon
şi o preastrălucită victorie romană.
4. Cum îi despoaie romanii pe barbari.
5. Fuga cardariganului în Daras şi cum îl întorc îndărăt
pe comandantul perşilor locuitorii din Daras.
6. Un oştean destoinic în lupte.
7. Expediţia romanilor în regiunea Arzanena.
8. Coman~anţii Maruthas şi Iovios din Arzanena fug la
romani.
9. Despre oastea particulară strînsă de cardarigan spre a
înşela pe romani.
10. Cum scapă în chip neaşteptat dintr-o incursiune Heraclius, tatăl împăratului Heraclius.
11. Persanul Zabertas.
12. Cum renunţă romanii la asediul cetăţii Chlomaron.
13. Fuga de-a valma şi necumpănită a comandantului roman
Philippicus.
14. Nerînduiala produsă în rîndurile armatelor romane.
15. Imbolnăvirea comandantului roman Philippicus şi cum
preia treburile conducerii Heraclius, tatăl împăratului
cetăţii Heraclius.
16. Cum năvăleşte in ţinuturile de miazănoapte ale mezilor
subcomandantul armatei romane.
17. În ţimpul primăverii romanii înaintează in împărăţia
perşilor.

18. Cum înfruntă Comentiolus ostirea avarilor.
80 19. Despre Ansimuth, căpitanul 'oştirii pedestre romane, ş1
cum este luat prizonier de avari.
20. Cum inundă oştile avarilor· Tracia.
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21. Romanii se adună la sfat şi se întreabă dacă trebuie
să lupte; o cuvin tare şi un răspuns la cuvîntare, dacă
85
trebuie să-l lase pe Comentiolus să înfrunte oştile avarilor.
22. Cum un cuvînt răstălmăcit strică rînduiala romanilor
şi zădărniceşte atacul împotriva hanului.
23. Oşteanul Busas cade în captivitate şi este cel dintîi
care îi deprinde pe barbari să construiască maşini de
90
asediu.
24. Împresurarea de către han a cetăţii Beroe şi insuccesul
încercării barbarului.
25. Impresurarea cetăţii Diocletianopolis şi cit de neizbutit
este atacul barbarului.
95 26. Cum îl ocărăsc bizantinii pe împărat pentru nenorocirile
pricinuite de barbari, de pildă, în Europa.
27. Asediul cetăţ.ii Adrianopolis; cum se înţelege Drocton
cu barbarii si salvează orasul.
28. Cum încearcă Heraclius să 'ia cu armele o cetăţuie per100
sană.
29. Despre cetatea Bciudaes; cum este cucerită de romani
printr-o acţiune bărbătească şi împotriva aşteptărilor;
şi despre oşteanul Sapir.
30. Sosirea lui Philippicus în cetatea împărătească.

105

110

115

120

125

ISTORIE UNIVERSALĂ: A TREIA CARTE
1. Numirea lui Priscus; şi cum rînduieşte împăratul comandant peste oştile din răsărit.
2. Reducerea alocaţ.iilor de hrană date oştenilor; şi cum
îi porunceşte împăratul Mauricius comandantului său
să aplicr această reducere.
3. Tirania instaurată în taberele romane; cum fuge comandantul şi scapă de grijă.
!1. Armata îl proclamă împărat pe Germanus.
5. Evenimentele pricinuite de tirania romană în Orient.
6. Numirea comandantului Philippicus.
7. Asediul cetăţii Constantina şi cum este ea eliberată de
Germanus, care înfruntă primejdiile.
8. Războiul romanilor şi perşilor împotriva cetăţii Martyropolis şi o strălucită victorie romană.
9. Împăcarea oştilor cu împăratul.
.
10. Intîmplările de la Giligerdon şi vitejia romanilor.
11. Cum cuceresc babilonienii prin înşelăciune Martyropolis.
12. Numirea comandantului Comentiolus; şi cum ii este
încredinţat de către împărat războiul cu perşii.
13. Lupta cu perşii şi o victorie romană.
14. Despre cele săvîrşite de romani şi perşi în Suania.
15. Luptă intre romani şi· perşi în Colhida şi infrîngerea
babilonienilor.
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16. Cum îl infruntă Hormisdas, regele perşilor, P.e Baram:
îi trimite o haină de femeie si vorbe ruşinoase ş1 de ocară.
17. Tirania înfăptuită de Bara~ im potriva lui Hormisdas.
18. Răsculatii din Armenia.
19. Cum este judecat Svmbatius să ajungă prada animalelor şi cum are parte de mărinimia împăratului.
135 20. Moartea persanului Sarames ~i SJ?ori~ea tir~niei !u~ Bara.?1.
21. Mentionarea unor întîmplăr1 dm t1mpur1 mai mdepartate 'şi scurtă expunere a unor mişcări din domniile impăra
tilor Iustinus si Tiberius.
22. Cruzimea lui Hormisdas, regele perşilor.
140 23. Dare de seamă despre dinastia persană.
130

ISTORIE UNIVERSALĂ: A PATRA CARTE

1. Cum izbucneste războiul civil în Persia.
2. Despre cele i~timplate regelui persan in timpul tiraniei
lui Baram.
145 3. Cum este înlăturat de la domnie 1-Iormisdas.
4. Persii vin la o ac.lunare, în care Hormisdas vorbeşt~
leg~t în lanţuri.
5. Cuvîntarea persanului Bindoes.
6. Uciderea feciorului mai tinăr al lui Hormisdas; şi chipul
150
cum fruntaşii împărăţiei persane taie în bucăţi pe regină
şi-l orbesc pe Hormisdas.
7. Despre regele pElrsan Ca bades; şi descrierea unor întîmplări mai vechi.
8. Proclamarea lui Chosroes cel Tînăr ca rege al perşilor.
105 9. Cum este ucis Hormisdas de către fiul său Chosroes.
10. Triumful tiraniei lui Baram şi fuga regelui persan Chosroes.
11. Cum ajunge regele persan în Circensium şi cere ajutor
împăratului.

160 12. Solia lui Chosroes la împărat.
13. Daspra tiranul Baram şi cum se proclamă el însuşi rege
al perşilor.
14. Cum îl duce împăratul pe Chosroes la Hierapolis şi ii
rînduieşte onoruri vrednice de un împărat .
.165 15. Despre cele întîmplate lui Baram şi Chosroes înainte
de ajutorul de arme dat de romani.
16. Solia lui Chosroes la împărat.
17. Cum trimite impăraţul Mauricius la Chosroes pe episcopul de Melitene împreună cu ierarhul Grigorie din
170
Antiohia.
18. Incercarea de a-l asasina pe Baram şi uciderea celor ce
se hotărăsc la aceasta.
19. Persanul Bindoes şi cum fuge el din Persia.
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20. Cum predă Chosroes romanilor cetatea Martyropolis.
170 21. Sărbătorirea lui Dometianus, episcopul Melitenei, la luarea
cetăţii.

ISTORIE UNIVERSALĂ: A CINCEA CARTE
din cauza greutăţilor, Chosroes, regele
trimite soli la prealuminatul intre martiri Ser180
ajute să scape din nenorocire.
2. Purtarea bărbătească a lui Rosas şi uciderea mişelească
a pers.anului Zadesprates.
3. Banii împrumutaţi lui Chosroes, regelui perşilor, de către
împăratul Mauricius.
185 4. Solia lui Chosroes care cere să fie înlăturat Comentiolus
de la conducerea armatelor.
5. Numirea lui Narses şi ajutorul de arme dat de romani
împotriva tiranului Baram.
6. Despre darurile împărăteşti trimise de împărat lui Chosroes, regele perşilor.
190
7. Cum predă Chosroes printr-un sol cheile cetăţii Da ras
împăratului Mauricius.
8. Cuvîntarea lui Dometianus, episcopul Melitenei.
9. Despre succesele obţinute de Chosroes, regele perşilor,
înainte de lupta dintre romani şi perşi.
195
10. Cum ii sint anunţate lui Chosroes tezaurele împărăteşti
şi domnia peste statul persan.
11. Unirea oştilor romane din Armenia şi din răsărit.
12. Lupta dintre Baram şi romani, şi una dintre cele mai
strălucite victorii ale romanilor.
200
13. Despre semnul pe care îl poartă turcii pe frunte.
14. Cele săvîrşite in Persia împotriva lui Golinduh.
15. Intoarcerea lui Chosroes in palatul regal.
16. Darurile trimise de Chosroes la sfîntul lăcaş al lui Sergius,
:205
cel mai strălucit dintre martiri.
17. Solia lui Chosroes la vestitul martir Sergius, cu rugămin
tea să obţină copii de la soţia sa Seirem.
18. Darurile trimise de Chosroes la lăcasul sflnt al marti'
rului Sergius.
:210 19. Cum pedepseşte Chosroes cu moartea pe cei care au
luat parte la tiranie.
20. Proclamaţia lui Chosroes.
21. Solia lui Probus, arhiepiscopul cetăţii Chalcedon, şi ce
i se răspunde soliei.
:215 22. Plecarea împăratului la Anchialos, in Europa.
23. Solia lui Salabzan.
1. Zdrobit

sufleteşte

perşilor,
gius să-l
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ISTORIE UNIVERSALĂ: A ŞASEA CARTE
1.
2.
220 3.
4.
5.
6.
7.
225
8.
9.
230 10.
11.
12.
13.
235 14.
15.
16.
17.
240 18.
19.
20.
245 21.

Furtuna pe mare întîmplată împăratului Mauricius.
Monstrul născut în ţinuturile Tracici.
Sclavinii sosiţi din părţile Oceanului.
Solia francilor la împărat.
Expediţia avarilor împotriva romanilor.
Asediul cetăţii Singidunum.
Numirea lui Priscus conducător de oşti: cum îl rînduieşte
împăratul în fruntea războiului din Europa.
Cum pătrunde hanul în Drizipera şi incendiază lăcaşul
martirului Alexandru.
Cum sînt închişi romanii în Tzurulum şi împresuraţi
de han.
Cum îl duce Mauricius cu vorba pe barbar şi-l înduplecă
să părăsească împresurarea.
Solia avarilor la romani.
Ce i se întîmplă lui Ardagast din partea oştirii romane
Isprăvile împotriva lui Tatimer.
Vitejia lui Alexandru, comandant roman.
Bărbătia romanilor si înlăturarea sclavinilor.
Atacul sclavinilor împotriva romanilor.
Prinderea celui care a ucis miseleste un scutier al împăratului.
' '
Povestirea unor intîmplări mai vechi şi, in trecere, cele
săvîrşite în Europa de către Conimundus.
Despre monştrii iviţi in faţa cetăţii împărăteşti.
Cum este numit Petru comandant al războiului din
Europa.
Solul Teodor si
îndemînarea sa în educatie.
'

.

.

.

ISTORIE UNIVERSALĂ: A ŞAPTEA CARTE
Nerînduiala ivită in rîndurile armatelor romane.
Vitejia romanilor împotriva sclavinilor.
Despre cele întîmplate în cetatea Asemum.
Despre Piragast, conducătorul ostirii sclavinilor, şi bărbăţia romanilor.
'
5. Despre seceta care însoţeşte oştile romane.
6. Cum este bătut Petru de sclavini şi ajunge din nou
conducător de oşti Priscus.
255 7. Moartea lui Ioan „Cel care ajunează", patriarhul Constantinopolei.

1.
2.
3.
250 4.
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265

270

275

280

:285
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8. Despre banii împrumutaţi de la împărat de Ioan „Cel
care ajunează".
9. Despre maurii care se îndreaptă împotriva cetăţii Cartagina.
Despre
o cometă care apare mai multe zile.
10.
11. Războiul civil ivit la turci şi, în trecere, despre unele
evenimente din statul turcilor.
12. De unde se trage neamul avarilor şi despre plecarea lor
din răsărit.
13. Muntele de aur.
14. Taugast.
15. Viermii care produc haina de mătase.
16. Despre aşa-zisa Chumadan.
17. Despre inzii cei albi la trup.
18. Convorbirea hanului cu Priscus.
19. H.ăspunsul lui Priscus dat hanului barbar.
20. Cum salvează Priscus cetatea Singidunum.
t,.,...·
21. Ce fapte săvîrşesc barbarii în Dalmaţia.
:
22. Acţiunile împotriva lui Guduis şi vitejia romanilor.
23. Prezicerea morţii împăratului Mauricius.
24. Fuga romanilor şi a comandantului lor Comentiolus.
25. Cm~ se pregăteşte hanul să-şi adune oştile la Zidurile
mari.
26. Pedepsirea neaşteptată a mulţimii avarilor de către martirul Alexandru.
27. Solia romană la han.
28. Monştrii iviţi in apele Nilului.
29. Expunere despre natura fluviului egiptean şi menţionarea mai multor teorii vechi despre acesta.
ISTORIE UNIVERSALĂ: A OPTA CARTE

Cum încearcă Chosroes să calce înţelegerea de arme.
Solia romană la Chosroes.
Cum este judecat de trădare Comentiolus.
Inţelegerea romanilor cu comandantul Comentiolus; şi
cum îi încredinţează din nou împăratul conducerea trupelor.
5. Luptă intre romani şi avari; vitejia romanilor.
6. Altă luptă dintre romani şi avari; victoria romanilor.
295 7 Altă înfruntare dintre romani şi avari; infrîngerea barbarilor.
·
8. Despre gepizii ucişi.
9. Cum înşeală barbarul pe împărat ş1-ş1 ia înapoi prizonierii barbari.
:300 10. Starea deprimantă a lui Comentiolus.

1.
2.
3.
290 4.
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310

.315

320

11. Cum moare de frig mulţimea ro~ană din cauza nechibzuintei comandantului Coment1olus.
12. Cum est~ numit din nou Petru comandant în Europa
de către împărat.
.
. .
13. Nunta lui Teodosie, feciorul împăratului Maur1.crns.
14. Lipsa de alimente din cetatea împărătească ş1 dezordinile populare.
15. Cum il sileşte împăratul Mauricius pe comandant să
menţină trupele din Tracia dincolo de Istru.
16. Vocea divină auzită de comandantul Petru.
17. Revolta trupelor romane, şi cum instaurează armata
tirania împotriva împăratului.
18. Cum fuge comandantul.
19. Despre conducăt9rii populari; şi cum arată împăratul
înţelegere pentru interesele poporului .
20. Solia împăr:atului la trupele romane.
21. Cum păzeşte Mauricius capitala, ,stăpîna oraşelor.
22. Solia romanilor la Teodos~e, feciorul împăratului.
23. Bănuiala împăratului Mauricius că Germanus pregă
teşte instaurarea tiraniei.
24. Germanus fuge în biserica Maicii Domnului, zisă a lui
Cyrus.
25. Împăratul Mauricius trimite la Germanus pe eunucul
Ştefan.

325 26. Împăratul Mauricius îl bate cu vergi pe feciorul său
Teodosie.
27. Fuga lui Germanus in biserica mare a cetăţii.
28. Tulburările ivite in cetate.
29. Incendiul produs in oraş.
330 30. Fuga împăratului Mauricius.
31. Cum se iscă o furtună, iar împăratul îşi întrerupe fuga.
32. Mesajul trimis de împăratul Teodosie din partea lui
Mauricius către Chosroes, regele perşilor.
33. Cum aleargă in faţa tiranului conducătorii cetăţii.
335 34. Germanus şi tendinţa lui spre domnie.
35. Proclamarea tiranului Focas.
36. Intrarea acestuia în palatul imperial.
37. Cum porunceşte Mauricius feciorului său să se întoarcă
la dînsul.
340 38. Uciderea feciorilor împăratului şi tăierea capului împăratului Mauricius.
39. Testamentul împăratului Mauricius.
40. Cum sint aruncate tr).lpurile împăraţilor in valurile mării.
41. Elogiu funebru pentru împăratul Mauricius.
346 42. Cum răsplăteşte pronia dumnezeiască trupele romane
pentru fa.ptele lor inspăimtntătoare.
43. Uciderea lui Teodosie, feciorul împăratului, a lui Petru
a .lui Comentiolus şi a lui Constantin.
'
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44. Zvonul că Teodosie, feciorul împăratului, ar fi scăpat
de la moarte.
45. O prezicere demonică făcută in Alexandria.
46. Minunile săvîrşite de martira Eufemia.
47. Cum închide tiranul într-o casă particulară pe Constantina, soţia împăratului, împreună cu fetele ei.
355 48. Solia tiranului la Chosroes, regele perşilor.
49. Despre cele intîmplate comandantului Germanus.
50. Uciderea lui Alexandru, răsculat împotriva tiranului Focas.

350
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Prima cif.ră trimite la carte, a doua la capitol, a treia la paragraf;
litera S trimite la sumarul lui Photios, iar C la indicele capitolelor lucrl'\rii.
Abbareon sau Abbaron, cetate persană
la cinci zile de drum de Circensium,
lingă întăritura Anathorum 3, 10, 6;
4, 10, 4
Abb 0 ras, rîu care se varsă în Eufrat
1, 13, 10; 1, 15, 15 n.; 3, 10, 7
abdeli, neam hunic învins de turci, numit
şi eftaliţi 7, 7, 8; S. 251
Abrit sau Aptaat, v. Zaldapa
Acacius, feciorul lui Arhelau, trimis la
Nisibis 3, 11, 1
Acbas (Aquas), cetate întărită pe rîul
Nymphios, azi Batmansu 1, 12, 1-3;
cucerită de romani 4, 2, 1; S. 44
Achelou, rîu în Acarnania 7, 17, 27
acte regale la perşi 3, 18, 6
acţiune psihagogică Pr. 6
Adamclisi, v. Tropaeum Traiani
Adormaanes, comandant persan 3, 1 O,
7-8; ajunge pînă în Antiohia şi intră
în Coele Syria 3, 10, 8; 3, 17, 8
Adrabiganon, cetate în Armenia 4, 3,
13; 4, 9, 1; 4, 12, 10; 4, 15, 1; azi în
Azerbaidjan.
-~drianopole (Edirne), v. Hadrianopolis
Afraates, fratele cardariganului 2, 3, 3;
conduce armata în Armenia 3, 5, 15;
este ucis în luptă 3, 6, 3 şi 6
Agatharchides din Cnidos are păreri juste
despre creşterea Nilului 7, 17, 39
agricultură 2, 2. 5
Aisumas (Karadja-Dag), 1. munte lingă
Izala 2. 1, 3; 2. oraş lingă Monocarton 1, 13, 3
Alaleisos, cetăţuie pe muntele I zala 2, 9, 17
Alamundar, şef saracen în oastea romană,
trădător 3, 17, 7-9
alani, corupţi cu bani ucid soli 3, 9, 7
Albania, ţinut în Caucaz cotropit de
romani 3, 6, 17; 3, 7, 13
albaştri, facţiune în Bizanţ, sprijină pe
Mauricius 8, 7, 9; au şef pe Cosma
8, 7, 11; sînt cu Germanus 8, 9, 15;
8, 10, 10; s. 350
Albuis, rege longobard, provoacă război
cu gepizii 6, 10, 7-11

Alcestis, eroină legendară înviată de
Heracle, Dial. 9
Alcinou, erou homeric, Pr. '; - 8
Aleppo în Siria 2, 6, 9 n.
Alexandria, oraş în Egipt 7, 16, 4; 7,
17, 46; 8, 13, 7; 8, 13, 14; ţinutul ei
este numit Tychaion 8, 13, 10
Alexandriana, oraş persan întemeiat de
Alexandru cel Mare 5, 7, 1 O
Alexandru, 1. Alexandru cel Mare, întemeiază oraşe în Asia 4, 13, 11; 5, 7, H;
5, 15, 10; 7. 9, 6; 7, 9, 8; 2. martir
creştin, are lăcaş lingă Anchialos 6, 5, 2 ;
şi Drizipera 7, 14, 11; 7, 15. 2; 3.
comandant roman, învinge pe sclavini
6, 8, 9-14; 6, 9. 8-10: 7, 2, 6; 8,
2. 6; 4. omul lui Focas, ucide pe Ma11ricius, 8. 10, 11-13;8, 13, 3;esle
ucis de Focas 8, 15, 8
alocaţii în armată 3, 1, 2; 3, L 9; 3,
1, 14; 3, 2, 2-3
amfora 3. 6, 14
Amida (Diarbakâr. DijârbekrJ, oraş ln
Mesopotamia 1, 15, 1; 2, 4, 8: 2, 9,
16: 3, 12, 11; ocupat de perşi 3, 15, 12;
are episcop 2, 3, 8; S. 6 l
Ammodios. cetate lîngă Daras 5,4,4
Ampelion, loc în Bizanţ 8, 10, Hl
amvon 8, 10, 3
Anastasius, ridică zidurile mari 1, 4, 8 n.
Anathon (Miradurin), cetate persană lingă
Circensium pe Eufrat 4, 10, 4; 5, 1, 2;
5, 2, 3
Anaxagoras, filozof grec 7, 1';, 11
Anchialos (Pomorie), oraş în Tracia asediat ~e avari 1, 4, 4-7: împăraţ.i
romam pregătesc război acolo 2, 10, 8;
2, 15, 4; 5, 16, 1; 6, 3, 5; are ape
calde 1, 4, 5; şi un lăcaş al martirului
Alexandru 6, 5, 2; ocupat de avari
6, 5, 2; 6, 10, 4; S. 26; 2, ll, 4 n.
Andreev M. 7, 4, 1 n.
Andrei, 1. interpret al saracenilor 2, 10, 6;
2, 18, 7; 2. preot din biserica mare dill
Constantinopole 8, 9, 2
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Angelov D. 7, 4., 1 n.
animale de jug 2, 8, 1; 2, 9, 6; 2, 10,
9; 2, 15, 6

anisei, v. naniseni
Ansimuth, comandant în oastea romană
prins de avari 2, 12, 7-8; 2, 17, 5;

s.

80

Ansinon, cetate lingă Adrianopole, 1, 7, 5
antilope 4., 7, 2
Antiohia, 1. oraş în Siria devastat de
perşi 3, 1, 3; 3, 1 O, 8; 4., 14., 6; 5, 6, 9;
are o arhiepiscopie 3, 5, 10; 4., 14., 6;
5, 2, 6-7; 2. oraş în Mygdonia =
Sisarbanon 3, 6, 1; 3. oraş în Persia
5, 6, 9-11; 5, 7, 1-3
anţi, aliaţi

cu romanii, sînt distruşi de
avari 8, 5, 13
Anytos, acuzatorul lui Socrate, Dial. 5
Apameia, oraş în Siria incendiat de perşi
3, 10, 9
ape termale 1, 4., 5
apeduct în Bizanţ 8, 13, 17
Aphraates, v. Afraates
Aphumon, cetate persană cucerită de
romani 3, 15, 14. ;. atacată de perşi
1, 12, 1; 1, 12, 3; 2, 9, 4.; 2, 9, 9;
s. 4.4.
Apis, zeitate egipteană 7, 16, 11

Appiaria (Rjahovo), oraş în Moesia ocupat
de avari 2, 15, 13
Apsih, 1. subcomandant hun în armata
romană 1, 14., 5; 2, 3, 1; 2. comandant
al armatei avare 8, 5, 5- 6; 8, 5, 13
Aptaat, Y. Zaldapa
Aquae (Gamizgrad), oraş în Moesia 1, 8
10;?,2;2

Aquae Calidae (~Iiroljubovo), oraş în
Tracia 2, 15, 3
Arabia, ţinuturi deşerte învecinate cu
Persia 3. 16, 1; 5, 1, 2; 5, 3, 2; disputate de romani şi de perşi 3, 17, 6;
4., 15, ? ; 8, 1, 1; Arabia felix 2, 10, 6 n .
.Araxes sau Eras, fluviu 3, 6, 16; curge
prin Albania 3, 7, 13
Arcadie, tatăl lui Teodosie 8, 8, 2
arcaşi 1, 12, 5; arcuri 2, 18, 11
Artar, v. Ratiaria
Ardagast, şef sclavin învins de romani
1, 7, 5; 6, 7, 1-3; 6, 9, 1; 6, 9, 6
argintărie 1, 3, 7; 1, 10, 10; 1, 11, 5
Arhelau, tatăl lui Acacius 3, 11, 2
arhetip 1, 15, 5
arhiepiscopie de Antiohia 3, 5, 10; de
Melitena 8, 11, 11
arhiereu 4., 16, 3
.
Aristip din Cirena, filozof, Dial. 2
Aristobul, administrator al casei imperiale 3, 3, 11; S. 115
.
Aristofan, poet comic, 7, 4; 13 n.
Aristotel = Stagiritul 1, 12, 9
Ariulf, comandant în armata romană
1, 9, 7-8

195

armata

romană

se

revoltă

3, 2, 1 ; 3, 3,

9-11

Armaton, bărbat nobil trimis ca sol la
avari 7, 15, 8; S. 287
armeni se revoltă şi trec de partea romanilor 3, 9, 9 ; apoi trec la perşi 3, 8, 4. ;
3, 1?, 2; în armata romană 5, 9, 8;
5, 15, 4

Armenia, provincie romană 1, 9, 4; 5, 5,
4; 5, 8, 3; de acolo se trage Heraclius
3, 1, 1 ; are conducător pe loannes
Mystacon ·1, 9, 4; 4, 15, 2-4; un alt
loannes ucis de armeni 3, 8, 4 ; Domentziolus 3, 8, 5; sub romani 3, 12, 11-12;
3, 15, 8; 5, 8, 6; sub perşi 4, 12, 10;
4., 13, 24

armonia unei lire 2, 15, 10
Arsacides, familie persană 3, 18, 8-10
artă militară Pr. '14; 1, 14., 2-3
artă poetică Pr. 11
arte Pr. 1-5
artritică, boala lui Manricius 8, 9, 10
Arzamon, fluviu în Persia 1, 15, 15;
2, 1, 5-?; 2, 5, 4; 3, 5, 9;

s.

57

Arzanena, provincie persană devastată
de romani 1, 12, 1; 1, 14., 1; 2, 7, f-7;
2, 8, 6; 3, 4, 2; 3, 10, 2; 3, 14., H;
3, 15, 12-14; 3, 16, 1; s. 51
Asclepios, zeul medicinii 2, 6, 12
Asemum (Cerkovica), oraş pe rîul Asemus
(Osăm), între Securisca şi Palastolum
7, 3, 1; are gardă proprie 7, 3, 4.-10;
şi episcopie 7, 3, 6 ; cetate întărită
8, 6, 7

Ashburner W. 2, 18, 26 n.
Asia 2, 14., 7; 7, 15, 5; 7, 17, 26; 7, 17, 40
Asiria, regiune mlăştinoasă străbătută: de
fluviul Eufrat 5, 6, 5
· asoni, mercenari ai perşilor 4., 8, 5
aspabed: spahbed, un mare dregător la
perşi 4., 3, 5
Asta pus, nume al Nilului 7, 17, 8
Astica, regiune păduroasă între Philippopolis şi Hadrianopolis 1, 7, 6; 2, 15, 4;
2, 17, 4; 7, 7, 1

astrologie 5, 15, 3 ; 7, 6, 8
·Aşezămîntul nou = Noul testament 4, 16,
18

Atena, capitala Greciei 8,
Atica, provincie greacă,
Atrapaici, munţii Caucaz
Augusta (Ogosta), cetate în

s.

12, 6

Dial. 6
4., 10, 1

Moesia 1, 4, 4;

25

Augusta Traiana (Stara Zagora), cetate
în Tracia 2, 16, 12 n.
Augustalis, magistrat în· Egipt 8, 13, 11
augusteu, sală mare 1, 10, 2
aur 6, 2, 7
Autonomos, martir şi lăcaş în apropiere
. de Constantinopole 8, 9, 9; 8, . 13, 3
avarii sînt războinici şi lipsiţi de credinţă 1, 3, 2; ocupă Sirmium 1, 3, 3:
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au tratat de pace cu romanii 1, 3, 6-7;
sînt numiţi şi huni 1, 3, 8; cuceresc
Singidunum 1, li, 1; Anchialos 1, li, 9;
vin din Orient şi primesc daruri 1,
5, 1; 1, 5, 11; stăpînesc ţinuturi întinse
1, 5, 13; numiţi şi sciţi 1, 8, 2; 7, 9, li;
pustiesc Imperiul bizantin 1, 8, 8;
1, 8, 10; 2, 11, 9; 2, 12, 3; 2, 12, 5;
2, 15, 3; 2, 16, 11; 2, 17, 12; 5, 16, 1;
6, 1, 3; sclavinii le construiesc corăbii

6, 3, 9; avarii asediază Singidunum
6, li, 2; Bononia 6, li, 6; Anchialos
6, 5, 2; Perint 6, 5, 8; în Tracia 6, 5,
1li; au cintece de război 6, 9, 10;
avarii şi turcii 7, 7, 9; înfrînţi de
romani 7, 7, 10; 7, 9, 1 -2; de ce se
numesc aşa 7, 9, li; asediază Tomis
7, 13, 1-2; vin în Drizipera 7, ili,
11-12 ; Nicopolis 7, ili, li; în vin şi
la nord de Dunăre 8, 2, 12; 8, 3, 3;
8, 3, 15; 8, li, 1-2; prezenţi în Dardania 8, 5, 5
Avram, personaj biblic 5, 7, 7
Azerbaidjan= Adrabiganon 3, 6, 17 n.;
li, 3, 13
azil politic 7, 3, 6-7
Babilon „Persia" 3, 6, 16; 3, 10, 6; li,
13, 6; li, 16, li; 5, 1, 3; 5, 12, 2

Babilonia „Persia" 3, 15, 1; li, 12, 1;
li,_ 16, 13; 5, 12, 8; 8, 1, 2

babilonian „din Persia" 3, H, 8; 3, 1li,
10; 3, 16, 13; li, 13, 10; li, 16, 6;
li, 16, 22

Bactria,

cucerită

de Alexandru cel l\fare

'· 9, 6; '· 9, 12-13

Badnarios, comandant roman în Sciţia
şi Moesia sub Iustin cel Tlnăr 7, 10, 10
bagaje de luptă= tuldus 2, li, 1; 2, 9, 15
Bal, zeu persan li, 16, 5 n.
Balcis, v. Boncis
banda „steaguri, stindarde" 3, li, li ; 3, 6,

Barath, cetatea unogurilor distrusă de
cutremur 7, 8, 13
Bargusnas, tatăl lui Baram 5, 13, li
Barisic F. 1, '•, 1 n.: 7, 10, 2 n.; 8, 5, 13 n_
barseliţi, neam hunic 7, 8, 3
bastoane de fier = distria 8, li, 13
Batmansu 1, 12, 1 n.
băi 1, li, 5
bărci la slavi 6, 9, 5- 6; 6, 9, 11-12
bătaie cu vergi 7, li, 6
Bearbaes (Betasbaie), cetate în Persiai
1, 13, 8

Bedamas, orăşel lingă Hierapolis 4, 12, s.
Beiudaes, cetate persană 2, 18, 7; 2, 18,.
25; S. 95; C. 101
Bendosaboron, cetate în Persia 3, 5, 2:
Beoţia

7, 17, 27

Beramais, cetate persană 5, H, 3
Beroe (Augusta Traiana - Stara Zagora)T
oraş în Tracia 2, 16, 12; S. 88
Beroia (Haleb), oraş în Siria 2, 6, 9;

s.

65

s.

215

Bestam, frate cu Bindoes t., 3, 5; trimis
în Armenia li, 12, 10; sol la Ioan
Mystacon li, 15, 5; comandant persa1b
5, 11, 4
Betasbaie, v. Bearbaes
Bettos, sol franc la ~1auricius 6, 3, 6;
Bibas, oraş pe Arzamon 1, 15, 15
Bi berna, v. Calvomuntis
Bindoes, nobil persan, fiul aspabadului,
frate cu Bestam, e scos din inchisoreli, 3, 5; se răscoală f1, 3, 8- 9: detronează pe rege 4, 3, 1 t -12: discursul
său 4, 5, 2- 12; conduee trupele persane 5, 8, 7 ; 5, 8, 9; 5, 9, 6 ; e ucis.
5, 15, 1

biruri la perşi 3, 18, 9; 5, 12, 2
Bizae, ţinut în Persia 3, 5, 2
Bizanţ, are ziduri mari I, 4, 7: 1. 14, 10;.
2, 5, 3 ; 3, 3, 6 ; 3, 5, 8 ; 6, 6, l ;
sclavinilor 7, 2, 15; 7, 15, 7;
8, li, 8; 8, 5, 9; 8, 'lft, 2
Blarathos, rîu în Persia 5, 1 O, 3
rezistă

li; 7, 3, 3

Baram, comandant persan în Suania 3,
6, 7; 3, 6, 9; 3, 6, 16; luptă cu romanii 3, 7, 1; 3, 7, 6;3,7,7; 3,
7, 11; 3, 7, 16-17; 3, 7, 18; 3, 7,
19; relaţii cu Hormisdas 3, 8, 1; se
răscoală 3, 8, 2-3; 3, 8, 10; 3, 8, 12;
patria şi soarta lui 3, 18, li-6; şef
al gărzilor imperiale 3, 18 10 · în
Armenia 3, 18, 11 ; strînge oaste li
1·
li? 1, 2 ;. 4, 2, 1; Zadespras li, '2,'
aJunge tiran li, li, H ; li, 7, 5 ; scrisoare
către Chosroes li, 7, 7-11; li, 8, 1-2;
li, 9, li; învinge pe Chosroes li 9 10 ·
li, 12, 1 ; se încoronează li, 12' 6 '. tri~
mite soli la romani li, H 8 · li' H, 10 ·
rezist'ă 5, 1, 1; 5, 1, 12';
3'; în~
frui:itat de romani 5, li, 13; 5, 8, 2 ;
învms 5, 10, 10'-15; ucis 51 15 1-2 ·
era fiul lui Bargusnas 5, 13, ~
'

i

5, 2,

6;

blănuri

frumoase 4, ft, 6
Bleschanes S. 177
boala smintelii 3, 11, 3
boli molipsitoare 7, 9, 13; 7, 15, 2-3:
Bocolabras, preot sau mag la avari 1, 8, 2;

s.

3li

bogăţie

1, 15, 6-7

bolgi = troglodiţi 7, 17, 7
Boncis, localitate în Bosnia 'i, 12, 1
Bononia (Vidin), ocupată de avari 1, 8, 10;
6, li, 6

Bonosus, comandant roman 8, 5, 10
Boocolabras, v. Bocola bras
Boodberg J. A. 7, 7, '10 n.
Bosos, sol franc 6, 3 , 6; S. 215
brtie cu pietre scumpe 3, 6, 4 ; 5, 3,
bronz 3, 1li, 5
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Bryzacios, comandant sub Baram 5, 5, 5 ;
prins de romani 5, 5, 6; este ucis 5, 5,
8-11

Bucolabras, v. Bocolabras
buciume de corn 4, 16, 2
bulgari, aliaţi cu hanul, trimit soli la
romani 7, 4, 1-2; 7, 4, 4
burdufuri cu apă 2, 2, 4; 2, 5, 4
llurgas 1, 4, 6 n.
Buron, rîu în Persia 2, 1, 5; 2, 2, 4
I3usas, oştean din Appiaria prins de avari
îi învaţă t~hnica asediilor 2, 16, 1-11;

s.

85

Cabades. tatăl lui Chosroes 3, 18, 10;
scos diri domnie 4, 6, 6; fuge 4, 6, 7 - 9;
c:1daseni, trib în Persia 3, 5, 5
Cad mus, personaj legendar 1, 4, 3 ; 7,
17, 3
Caesarea din Capadocia 3, 17, 5
calcidieni 5, 11, 4
calea lui Traian 8, 4, 3-4
Calidon, azi Kastro din Kurtaga în
Etolia, Dial. 4 ; 8, 1 O, 4
raligraf 8, 13, 8; 8, 13, 14
Calimah, erou atenian 2, 6, 6
Callicratia, loc de vînătoare 8, 8, 3
Callinicus (Rakka), oraş pe Eufrat 3, 17,
8-10

Calvomuntis (Bibema) 2, 15, 3
Campus 8, 12, 8
Canzacon (Schiz sau Şiz), cetate în Azerbaidjan 3, 7, 1; 5, 10, 2; 5, 11, 5
Carcharoman, cetate romană 1, 13, 4
cardarigan, comandant de oaste, titlu la
perşi

1, 9, 5; 1, 12, 3; 1, -13, 4; 1, 13,
6; 1, 14, 16; 2, 2, 1; 2, 2, 6; 2, 3, 3;
2, 4, 4; 2, 4, 13; 2, 5, 7; 2, 8, 1; 2,
$, 7; s. 55. 57, 68
Carduhi, munţi în Persia 2, 10, 3
Carlagina, oraş în Africa 7, 6, 6; 7, 6, 7
cartaginezi 1, 14, 3; 2, 4, 18

Castus, comandant roman ajunge tn Zaldapa 2, 10, 9-10; 2, 11, 1-2; 2, 11,
9-10; 2, 11, 14; prins de duşmani
2, 12, 1-4; 2, 13, 6; victorios 2, 13,
10; prizonier 2, 17, 5; răscumpărat
2, 17, 7;

s.

78

ratapulte 2, 17, 1: 2, 18, 11.
Cataracte, Porţile de Fier 8, 5, 5-6
Caucaz, numit şi Eou, lanţ de munţi
2, 1, 4; 7, 7, 6; 7, 17, 41

caucazieni 4, 10, 1
cădelniţă 5, 14, 10
călugăr

cărăuşi
cătuşe

2, 9, 8
de fier sau lemn 2, 2, 4; 4, 4, 4
Celtiberia, Spania de nord-est 6, 3, 6
centaur 4, 7, 3
centură

aurită

7, 5, 6

prezice moartea lui l\fauricius

7, 12, 10
cămăşi de fier,
cămile 2, 2, 4;
căpitani 1, 15,

7, 13, 10

2, 8, 1
2; 2, 12, 10; 3, 1, H

6, 10, 5

centurioni 1, 15, 2
cerul sărbătorit la perşi 4, 12, 6
cerbi 2, 12, 2; 6, 2, 2
cercetare ştiinţifică, Dial. 1
cercetaşi, iscoade 2, 2, 7 ; 3, 7, 4; 7, 4, 1
cezarul Tiberius 3, 11, 4; 3, 12, 1; 3, 12, 5;
3. 13, 18: 3, 14, 10; 3, 15, 5

Chabot B. 5, 11. 7 n.
Chalcedon (Kadikoi), cetate în Asia Mică,
are episcopie 5, 15, 8: 7, 15, 5-6;
8, 11, 2; 8, 12. 2; 8, 14, 2

Chalcitida,

5, 6, 9

călăuze

197

s.

insulă

în Propontida 1, 8, 9;

32

Charchas, nume de sat 5, 1, 10; 5, 13, 4
Charito, fata lui 'l'iberius, căsătorită cu
Germanus 1, 1, 7
Chefis, rîu în Beoţia 7, 17, 27
Chiriac, patriarh 8, 9, 8
Chiron, medic legendar 2, 6, 5
chitară

5, 1, 6; 6, 2, 10; 6, 2, 15

Chlomaron, cetate persană în provincia
Arzanena 2, 7, 6; 2, 8, 7; 2, 8, 11-12;

s.

71

Chnaithas, ţinut în Persia 5, 8, 1
Chosroes, 1. Cel Bătrîn, fiul lui Cabades,
rege persan luptă cu romanii 3, 8, 3;
3, 10, 6-11; 3, 12, 1-16; 3, 18,
10-11; 4, 3, 5; 5, 6, 10;5, 13,2;
5, 13, 6; moare 3, 16, 7; 2. Cel Tînăr,

fiul lui Hormisdas, se răscoală împotriva tatălui său şi trece la romani
3, 8, 12; 3, 9, 1; 3, 15, 7; 4, 3, 13;

tiran 4, 4, 1'5; 4, 7, 1 ; scrie lui Baram
4, 8, 5-8; adună trupe 4, 9, 1; pedepseşte trădătorii
4, 9, 8; învins de
Baram 4, 9, 10; 4, 9, 11; vine în
(ircensium 4, 10, 7; scrie lui Mauricius
4, 11, 1 - 11; 4, 12, 1; infidel 4, 13,
1-2; trimite soli la Baram 4, 13, 3;
4, 14, 7 : el şi creştinismul 5, 2, 3 ;.
5, 3, 4; 5, 15, 10; cere ajutor lui Mauricius 5. 2, 5; cedează oraşul Daras
5, 3, 10-11 ; are gardă romană 5, 5, 2:
primeşte daruri 5, 7, 10; dă un prînz
în cinstea romanilor 5, 11, 6; trimite
daruri martirului Sergius 5, 13, 1-17 ;
5, 14, 1-11; prezice viitorul 5; 15,
6-7; 5, 15, 8; politica faţă de romani
8, 1, 1-2; 8, 9, 11; 8, 12, 13; 8,
15, 4; 8, 15, 7
Chosroperozes, captiv pers restituit 4,
14, 4
Christensen A. 1, 9, 4 n.; 3, 5, 14 n. ~
3, 18, 14 n.
Chubdan = Tschang-ngan 7, 9, 8-9;

s.

262
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Chubriadanes, dregător persan la Nisibis
ucis de Baram 4, 1, 4-5
Cilicia 8, 19, 16
Cinegir, erou atenian 2, 6, 6; 3, 13, 17
Cipru 3, 15, 14
Circensium, oraş roman pe Eufrat 3,
10, 6-i; 3, 1i, 5; 4, 10, 4-5; 5, 1,
2; s. 158
Citharizon, oraş întărit în Armenia 3,
'15 12
clnte'c de fluier 4, 13, 10; c. de izbîndă
7, 15, 3; c. de ocară 8, 9, 8; c. de
slavă 1, 12, 13
clausurae „clisuri" 7, 14, 8
Climatarh, conducător de regiune 4, 7, 11
Coele Syria 3, 10, 8
Coh, sol de la avari 6, 6, 6
coifuri 2, 4, 3; 2, 6, 11 ; 2, 8, 3; 3, 14, 6
colhi, locuitori din Colhida 3, 4, 9; 7,
9, 6; s. 252
Col hi da = Lazica 3, 6, 8- 9; 3, 6, 17 ;
3, 7, 8; 8, 13, 4
comedii 1, 10, 12
Comentiolus, comandant roman, merge
în solie la han 1, 4, 7; vorbeşte cu
îndrăzneală 1, 4, 9; 1, 6, 1; închis de
han 1, 6, 2; comandant în Tracia
1, 6, 3; 1, 7, 4; 1, 8, 11; la Anchialos
2, 10, 8; în Dobrogea 2, 11, 1-2;
2, 11, 3; 2, 11, 12; 2, 12, 10; încearcă
să se retragă 2, 13, 1; porneşte împotriva avarilor 2, 15, 4; 3, 5, 16; luptă
cu _perşii 3, 6, 2 ; cucereşte Acbas
4, 2, 1; 4, 10, 9; primeşte pe Chosroes
4, '12, 8; vine în Constantina 4, 14, 5;
co~damnă pe Sittas 4, 15, 16; înlocU1t la cererea lui Chosroes 5, 2,. 7- 8;
5, 8, 1; vine în Nicopolis 7, 13, 8;
7, 13, 11; 7, 14, 6; 7, 14, 10; în Bizanţ
i, 15, 4; acuzat de trădare 8, 1, 9;
bolnav 8, 2, 5; la Novae 8, 4, 3;
pe calea lui Traian 8 4 3-7 · 8 8 7 ·
ucis 8, 13, 2; S. 27; 3a
' ' ' '
comenzi militare 3 14 3
comes excubitorum '3, 11., 4
cometă 7, 6, 8
conducători de cetăţi 3 1 14
Conimundus C. 241
' '
Constantin, cetatea lui - 1 10 1; Constantin cel Mare 8 9 g'
'
Constantin Lardys n~bil' 8 9 5 · 8 9 7 ·
însoţeşte pe Te'odosie B 9 '12'· ~ci~
de Focas 8, 13, 3; S. 372 '
'
Constantina, soţia lui Mauricius , 1, 1' 'I' ·
1, 1, .13; 1, 10, 7; 8, 15, 1; s. 37
Constantma, cetate in Persia 3, 1, 1;
3, 1, 13; 3, 2, 2; 3, 2, 9; 3, 3, 8-9;
3,15,11;3,18,1;4,14,5-6· 4 15 7·
„,I. 15 , 13; 5, 2, 1; 5, 2, 6-7·,' 5,' 3 ' 6•>
S.106
' '
Cons~antinopole, incendiu 1, 11, 1-2;
amversare 1, 12, 8
t

Constantiola, oraş aproape de Singidunum (Belgrad) 7, 10, 3; 8, 5, 7
consuli 1, 12, 12; 8, 15, 3
corăbii 6, 1, 1-2; 7, 10, 3; 8, 5, 11;
8, 6, 8 ; 8, 9, 7

Cosma, demarh 8, 7, 10; 8, 10, 12
cost (plantă din India) 7, 13, 6
Costin Nicolae 1, 1, 16 n.
coţagiri, trib nomad, vin în Europa 7, 8, 16
Courtois Chr. 7, 6, 6 n.
covoare 1, 10, 6
creştinism 5, 12, 4
cruce de aur oferită lui Sergius 5, 1, 8;
5, 10, 14; 5, 13, 6; 5, 14, 4-'11;
5, 16, 14
Ctesiphon pe Tigris, reşedinţa regelui
persan 4, 3, 3 ; 4, 10, 1 ; 5, 6, 3 ; 5, 6,
10; 5, 9, 2
cuartoparţi, unitate militară 2, 6,. 9;
s. 65
Cunaxolan, şef militar 7, 9, 9
Cunimund, şef gepid 6, 10, 8-12
cupă de argint 1, 11, 4; de bronz 1, 11, 7
curieri rapizi 4, 1 O, 9
Curisca = Securisca, cetate pe Dunăre,
la confluenţa cu rîul Osăm 7, 2, 19;
8, 6, 7
curopalates 3, 18, 12; S. 143
Curs, comandant roman 1, 9, 7-10;
3, 16, 2
cursus publicus 4, 10, 9
cutremure de pămînt 1, 12, 8; 7, 9, 13
Cyriacus, patriarh S. 352
Cyrus, dregător 8, 8, 1
Cerkovica, v. Asemum
Cesavska Reka, v. Novae de .Sus
Dafnis, palat 1, '10, 2
trib lingă Caspica 4, 3, 1
Dalabzas, sol persan la Mauricius 5, 16, 6
Dalmaţia 7, 12, 1
Damasc 3, 1, 3 n.
dansuri populare 3, 6, 5
Daonion, localitate în Propontida. 6, ,1, 2
Daras, oraş persan atacat de romani
2, 4, 10; 2, 5, 7; 3, 5, 4; s, 5, 7; 3, 10.
5; 3, 11, 2; 3, '12, 9; cucerit de perşi
3, 18, 10; 5, 3, 1-3; cedat romanilor
4, 13, 24; 5, 4, 3; 8, 15, 3-4
Dardania 8, 5, 5
darigbadun = curopalates 3, 18, 12
Dariu al lui Histaspe ·3, 11, 9
daruri de nuntă 1, 10, 5; daruri distribuite
oştenilor 2, 6, 10-11
David profet 4, 16, 1
delta Nilului 7, 16, 1
demarhi 8, 7, 10 ; S. 327
deme S. 354
demnitari 3, 11, 11
,
Democrit, filozof materialist 7, 17, 18-20
demoni 2, 2, 2; 4, 1, 9; 4, 11, 4; 8, 13, 14

dailomiţi,
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Derviskata Mogila, v. Sabulente Canalion
despărţituri

2, 4, 10; 2, 12, 10
despotism 3, 2, 10
Devnja 1, 8, 10 n.

dextria = dextralia = distria 8, 4, 13
dezertori 2, 18, 26
diadema filozofiei şi istoriei, · Dial. 9 ;
diadema regală la perşi 4, 12, 6
Diadromoi, oraş în Bitinia 8, 13, 3
diamante 4, 3, 7
Diarbakâr, v. Amida
Didymoteichon, oraş în Tracia 6, 5, 9
Dijârbekr, v. Amida
dilimniţi, trib la Caspica 4, 3, 1; 4, !1, 17
Dinabadon, sat persan 5, 5, 8
Diodetianopolis, oraş în Tracia 2, 17, 1 ;

s.

89

discuri 1, 10, 10
distria ,.bastoane de fier" 8, 4, 13
distrugătoarea cetăţilor 2, 16, 10
doica oferă copilul 8, 11, 5
Dolabzas, sol persan la Mauricius 5, 3,
10-11; Dolbza S. 184
Domentziolus, senator 3, 8, 5; S. 135
domesticus 8, 13, 2
Domitianus, episcop de Melitena 4, 14, 5;
descoperă trădarea lui Chosroes 4, 15, 9;
scapă cetatea Martyropolis 4, 15, 17 ;
5, 3, 1 ; 5, 3, 7 ; vorbeşte trupelor
5, 4, 5-15; instalează pe Narses 5, 5, 3;
tutore 8, 11, 10-11; S. 172, 185
domnia, lege sfîntă 4, 4, 3; 4, 4, 10
Dorostolon, oraş tn Moesia 1, 8, 10;
6, 6, 5, azi Silistra
· ·
Drava, fluviu, 7, 11, 7 .
dregători persani 1, 9, 6; 1, 10, 12; 4,
3, 15; 8, ,9, 6
dregătoria

pentru strîngerea birurilor 8,

1, 3

Drizipera (Bujuk Kara§tiron), oraş în
Tracia 6, 5, 4-7; 6, 6, 5; 6, 11, 21;
7, t, 3; 7, 14, 10-11; 7, 15, 8; s. 223
Drocton, comandant ajutor în Tracia,
învinge pe barbari 2, 17, 10-11
dromon, corabie rapidă 8, 9, 7
Dujcev, I. 6, 5, 1 n.
dumnezeu-om 3, 1, 11; 4, 16, 28; 5, 16, 8
Dunărea trecută de romani 6, 7, 1
eclipsă

de soare 5, 16, 5
Edesa, cetate în Asia Mică, are episcop
3, 1, 3; 3, 1, 4; 3, 2, 9; 3, 3, 1-2;
3, 3, 6

:Edirne, v. Adrianopole
.
Efor, istoric grec 7, 17, 4 ;7~ 17, 21-22;
7, 17, 27

eftaliţi

sau

.

abdeliţi,

4, 6, 10; 7, 7, 8;

huni albi, au rege

s.

251

Egiptul cucerit de romani 2, 14, 7;
4, 16, 19; 6, 11, 10; 6, 11, 12; 7, 16,
1; 7, 17, 6; 7, 17, 16; 7, 17, 21-25;
7, 17, 43; 8, 13, 7; 8, 13, 12-13;
s. 2

199
elefanţi

la romani 1, 3, 8; 3, 14, 10;
5, 10, 6; 5, 10, 10; 5, 11, 2; 7, 9, 10

Elifredas. prefect în Emesa 2, 3, 1;
3, 1, 11; S.104

Elizee, cîmpii 2, 6, 9
elogii pentru împărat 3, 2, 8
Elpidius, sol la han 1, 4, 6; 1, 4, 8;
1, 6, 4;

s.

27, 29

Emesa (Homs), cetate în Siria 2, 3, 1
Enaton (Nonum), localitate 6, 2, 1
Eoul sau Caucazul 2, 1, 4
eparhul pretoriului 8, 1, 3; 8, 9, 6; S. 1
Ephoros, v. Efor
episcop de Heraclea 1, 11, 6 ; de Amida
2, 4, 8; S. 61; e. de Edesa 3, 1, 4; 3, 1, 5;
3, 2, 9; e. de Constantina 3, 2, 2
3, 2, 4; 3, 2, 9; e. în Colhida 3, 6, ·17;
e. de Melitena 4, 14, 5; 4, 16, 28;
e. de Antiohia 4, 14, 6; e. de Chalcedon
5, 15, 8; e. de Asemum 7, 3, 6; 7, 3, 8;
8, 14, 4
Eras sau Araxes 3, 6, 16
Erginia, afluent al riului Hebrus (Marica)
1, 7, 3

erinii 8, 12, 7
escortă regală

5, 3, 7
Etiopia 7, 17, 1; 7, 17, 5; 7, 17, 11-13;
7, 17, 39; 7, 17, 42; 7, 17, 44-45

Eufemia, martiră 8, 14, 1-2
Eufrat, fluviu 3, 10, 2; 3, 10, 8; 3, 12, 11;
3, 14, 11; 3, 17, 10; 4, 10, 4; 4, 16, 15;
5, 1, 2 ; 3, 6, 4

Euripide, poet 4, 13, 22 ; 7, 17, 11
Euro.pa 1, 3, 3; 1, 8, 8: 1, 14, 3; 2, 14, 7;
4, 13, 11; 5, 15, 12; 6, 4, 7; 7, 7, 9;
7, 9, 1 ; 7, 15, 5; 7. 17, 44; 8, 1, 9;
8, 18, 2

Eutropios (port) 8, 11, 2
evrei bogaţi în Persia 5, 7, 6
excubitores ,.scutieri" 7, 15, 7
extaz divin 5, 12, 3
farfurii de aur 4, 7, 2
farmece 1, 19, 21
feacieni la Homer Pr. 8-9
femeile regelui 4, 9, 8; 4, 10, 17
ferohan, dregător persan 4, 2, 2 ; 4, 2, 4- 7 ;
4, 2, 11; 4, 3, 1; 4, 3, 6; 5, 1, 2;

s.

151

Filip, tatăl lui Alexandru cel Mare 5, 7, 11
filozofia, Dial. 1-15
Firdousi 4, 3, 13 n.
fintini 2, 5, 6
flaut, flautişti 1, 10, 11; 5, 11, 6
fluier 1, 15, 3; 4, 13, 10 .1
foamete 2, 9, 3; 2, 9, 15; 7, 13, 2-7;
8, 4, 11

Focas, tiran, Dial. !1; ovaţionat împărat
8, 7, 7; 8, 10, ·.4; întronat 8, 10, 5;
intră în triumf 8, 10, 6-7; soţia lui
Leontia 8, 10, 9; la Rhegion şi Hebdomon 8, 11, 1; 8, 12, 8; ucide pe
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Galileanul (Isus) 4, 16, 20
Gamzigrad, v. Aquae
Gange, fluviu 7, 17, 1
General Tosevo, v. Zaldapa
Gennadios, comandant în Libia, infringe
Gentzon, comandant
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Hadrianopolis (Edirne), asediat de avari
şi sclavini 1, 7, 5; 2, 17, 4; 2, 17, 10;
iernează acolo Petru cu armata 8, 5, 9;

8,

6-8 ·
6,

1;

perşi
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tească 5, 1, 13; 5, 6, 7; 6, 9, 14; 1.
romanilor 6, 8, 1 ; 1. strămoşească
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1, 10, 1-12; tolerant 1, 11, 16; consul
1, 12, 12; reduce alocaţiile militare
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Mustacon, v. Ioan Mystacon
muze, Dial. 15
muzica şi războiul 6, 2, 15
!\1ygdon, rîu 5, 5, 3
Mygdonia, provincie persană 3, 6, 1 ;
3, 10, 5

Mystacon, v. Ioan Mystacon
naniseni, neam în Persia 5, 8, 5; 5, 8, Ci>
Narses, comandant roman 3, 1, 1; 5, 2, 8 ~
5, 5, 3: 5, 8, 1; 5, 10, 10; 8, 15, 4
Nazaret 4, 16, 20
născătoare de dumnezeu, 8, 8, 11
Neagoe Basarab 1, 1, 16 n.
Negru (fluviul) 7, 9, 12
negustori de cu pe 1, 11, 14
Ncsebăr, v. Mesembria
Niceea (lznik), oraş în Bitinia 8, 9, 12;
8, 11, 1
Nicopolis ad Istrum (Nikjup) 2, 16, 12;
7, 13, 8

Nilul, fluviul 2, 14, 7; 7, 16, 1-12;
7, 17, 1-45;

s.

291-295

Ninive (turnul Babei) 5, 15, 11
Nisibis, oraş în Persia'. 1, 13, 5; 1, 15, 12;
3, 4, 3 ; 3, 6, 1 ; ocupat de romani
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.3, 10, 4-5; 3, 11, 1; 3, 16, 1; 4, 1,
.2-4; devaslat de Baram 4, 1, 5;
·4, 9, 11; 4, 15, 7; 4, 15, 12; 5, 1, 2;
5, 3, 2; vizitat de Golinduha 5, 12,
10; s. 124
Noldeke, T." 4, 3, 13 n.; 5, 11, 7 n.
nomazi avari 1, 3, 2
Novae (Steklen-Svistov) 7, 2, 16; 8, 4.,
3-4

Novae de Sus (Cefavska Reka la esl de
Golubac) 7, 7, 3
nunta lui Mauricius 1, 10, 1-12
Nymphios, afluent al fluviului Tigris 1, 9,
5; 1, 12, 1; 1, 13, 8; 2, 9, 16; 3, 4,
2; s. 36

-obicei la numirea unui comandant 3, 1, 7;
obiceiuri la sărbători 3, 6, 5
·Odessus (Varna) 2, 11, 3; 7, 1, 3; 7, 2, 1
Odiseu, fiul lui Laerte, Pr. 7 - 8
·Oenopides din Chios, învăţat 7, 17, 35
şi

38

-0gori, trib hunic 7, 7, 13; 7, 9, 6; S. 252
·Ogyros, şef al saracenilor 2, 2, 5
--Osăm, v. Asemus
-ospeţe la naştere 8, 13, 9; la moarte
6, 9, 12; la palat 1, 10,12
Osroena, provincie 3, 10, 2
·oştean bătrîn îndeamnă la luptă 2, 13,
15-16; 2, 14, 1-12; oşteni invalizi
7, 1, 7

•Palastolon, oraş pe Dunăre, la gura rîului
Vit 8, 5, 5; 8, 6, 3
1palat roman în Persia 5, 6, 10
:paltin, Dial. 13
;panică în armată 2, 9, 7-12
Pannasa, oraş în Moesia 1, 8, 10
Pannonia 7, 7, 9
,panoplii 3, 6, 11
,pantaloni la perşi 4, 3, 8
;.parasangă, măsură de lungime 5, 3, 1 ;
6, 1, 4; 6, 4, 4; 6, 9, 1; 7, 13, 9
= perşi 1, 9, 6; 3, 6, 9; 3, 13, 12;
3, 15, 2; 3, 18, 1

r-parţi

rPaspirios, rîu la nord de Dunăre, nu
departe de Dorostolos (Silistra), 6, 9, 6;
6, 9, 8; 6, 9, 10; 6, 9, 12
'Paşti 3, 1, 4
'pat de aur 1, 3, 11; 4, 4, 6; 4, 12, 6;
5, 3, 7

'Patriarhul la proclamarea împăratului 3,
11, 11 ; roagă pe împărat să nu ia parte
la lupte 5, 16, 3; 8, 9, 8; 8, 10, 2-3
1patri.cieni 3, 10, 1; 3, 15, 6; 8, 9, 6
Paulmus condamnat pentru necredinţă
1, 11, 3-21; s. 39, 42
'Paulus, tatăl lui Mauricius 1 10 1
'Pavel din Tars 1 11 18 · 8 '13 '"16
•păduri dese la ~ord' de 'Istru '6 8 10
r,pe depse S, 3, 5; 6, 10, 17-18 ' ,
'Peeters, P. 5, 12, 12 n. · 5 15 5 n.
bpenişl.11 coifului 3, H1, 6 '
'

perdea hunică 5, 1'1, 10
Perint = Heraclea 1, "11, 6; 6, 1,

1;

6, 5, 8; 6, 6, 3; ; ' 1, 3
Perozsabor 4, 10, 4

persani, v. perşi
Persia 1, 9, 1; 1, 13, 5; ·1, 15, 11; 2, 2, 3;
:!, 4, 4; 2, 4, 11; 2, 7, 1; 2, 10, 3-'•;
3, 4, 9; 4, 13, 5; 8, 1, 1; 8, 15, 7

persoane private (1tayavoi) 3, 3, 5
perşi 1, 8, 5; luptă cu romanii 1, 9, H ;
1,12, 4-5; 1, 15, 3-10; 2, 4,1;
2, 5, 2; 2, 5, 7; 2, 8, 11; 2, 18, 20;
2, 18, 23; 3, 3, 8; 3, 5, 4; înving pe
turci 3, 6, 13; organizaţie socială 3,
18, 7-9; 4, 13, 1; trimit soli la romani
5, 3, 8; 6, 3, 5; 8, 12, 11
Petru, 1. frate cu împăratul Maurieius,
comandant militar 6, 11, 2; 7, 1, 1-2;
7, 5, 10; 7, 7, 2; 8, '1, 9-10; 8, 7, .7;
ucis de Focas 8, 13, 1 ; 2. patrician
trimis de Tiberius în Persia 3, 15, 6;
3. prefect în Egipt, rudă cu autorul
7, 6, 8

Phasis (Riom), rîu în Colhida 3, 4, 9
Phathachon, cetăţuie sub lzala 2, 9, 17
Pherochan, v. ferohan
Philippicus, căsătorit cu Gordia, sora
împăratului, comandant militar în Asia
I, "13, 2; 1, 14, 1; 1, '14, 2; 1, 14, 4-5;
1,
2,
2.
3,
3,

14, 10; 1, 15, 1; 1, 15, 13-H;
3, 1; 2, 3, 4; 2, 8, 5; 2, 9, 1-2;
9, 17; 2, 10, 4; 2, 18, 26; 3, I, 1;
2, 3; 3, 2, 1"1; 3, 3, 6-7; 3, 4, 5;
5, 9-10; 3, 5, 14; 3, 5, 16; 3, 6, 3;
8, 13, 2; s. 47, 57, 99

Philippopolis

(Plovdiv),

oraş

în Tracia

2, 16, 12; 2, 17, 2; 8, 4, 8
piatră uscată 2, 18, 16; pietre scumpe
6, 11, 11; 7, 9, 7
pictori, pictură 1, 2, 1; 2, 3, 4; 3, 6, 6
piese cu conţinut dramatic 1, 10, 12
Pigulevskaja, N. V. 3, 7, 19 n. ; 3, 9, 6 n. ;
3, 18, 14 n.; 4, 3, 7 n.; 5, 10, 4 n.;
5, 13, 7 n.; 7, 6, 5 n.; 7, 13, 6 n.
piper 7, 13, 6
Piragast, şef sclavin 7, 4, 13 ; 7, 5, 4 ;
s. 240
Piston, cetăţuie lingă Zaldapa 7, 2, 16
Platon, filozof, 1, 11, 8 ; 7, 6, 8
plăcinte

4, 7, 2
plectrul lirei, Dial. 15
plug, Pr. 5
podoabe de aur şi argint 1, 10, 10; 3, 6, 11;
3, 6, 14; 8, 14, 7
Pr. 11-12; 1, 3, 5
poezia şi istoria, Pr. 12-13
poeţi,

poligamie în China 7, 9, 8
polip cu tentacule 2, 18, 19
Pomorie, v. Anchialos
Pont 8, 14, 2
popoare tributare romanilor 4, 11, 7
portrete imperiale 3, 2 ,. 8
posturi 1, 11, 10
·
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practica premerge teoria 3, 13, 19
praesens, titlu militar 1, 7, 4
Praesentinus, domesticus ucis de Focus
8, 13, 2
praefectus Auguslalis 8, 13, 14
praepositus 4, 15, ·12
pretorul mulţimilor 6, 10, 14 şi 16; cf.
1, 4, 6
prăzi de război 3, G, 4; 6, 7, 6-7
preot la avari 1, 8, 3
preziceri 8, 13, 15
Priscus, comandant militar în Asia 3, 1,
1-3; 3, 1, 8; 3, 1, 11-13; 3, 1, 15;
3, 2, 1; 3, 2, 3-'1; 3, 2, 7; 3, 2, 9;
3, 2, 11, 3, 3, 1-4; 3, 3, 6; în Europa
6, 4, 7; 6, 4, 12; 6, 5, 8; 6, 5, 10; 6,
5, 13-15; 6, 6, 1-2; 6, 7, 6; 6, 7,
7-16; 6, 8, 3; 7, 5, 10; 7, 7, 1; trece
la nord de Dunăre 6, 8, 9 ; 6, 9, 2 ;
G, 11, 4-5; G, 11, 21; 8, 11, 17-18;
îndepărtat 7, 1, 1; 7, 10, 1; rechemat
.7, 10, 3-7; la Tomis 7, 13, 1-7;
la Duniire 8, 1, 11; 8, 2, 1; 8, 2, 6;
trece Dunărea 8, 2, 7; 8, 2, 10; 8, 3,
10; 8, 3, 13; 8, '·· 1-2; s. 99
prizonieri 2, 5, 3; 2, 7, 3
Probus, l. arhiepiscop de Chalcedon 5,
1::i, 8-9; 2. prefect de Circensium
4, 10, 6; 4, 10, 8-9
Procliana, ţinut păduros în Moesia Inferior 6, 4, 8
Procopius din Caesarea, istoric 2, 4, 13
profet 2, 14, 8
proiectile 2, 18, 11; 3, 14, 6
pronie cerească 1, 1, 12; 6, 10, 4
prore 2, 13, 6
prorocirea lui Chosroes 5, 15, G- 7
provizii în armată 3, 15, 4
pseud oa vari 7, 9, 5- 6
Ptole meu Filadelful 7, 17, 5
purpură tiriană 1, 10, 6; 8, 10, 4
Pyrrhus 1, 4, 3 n.
Pythia preoteasă 2, 14, 8
Python, şarpe mitic 2, 1, 2
quaestor 1, 1, 3
Rabdios, cetate la nord Nisibis 1, 13, 10
8, 5, 2
Rakka, v. Callinicus
Ratiaria (A.rear), oraş în Moesia Inferior
1, 8, 10
raţiune, Pr. 1- 3
Razacena, provincie 3, 18, 6
Razates, comandant persan 8, 12, 12;
s. 367
răniţi trimişi în cetăţi 2, 6, 1 ; 2, 6, 12
răsculaţi aruncaţi fiarelor sălbatece 4, 4, 14
răstignire 1, 1.1, 18; 1,. 11, 21
războiul (definiţie) 2, 8, 11
rege la perşi 1, 15, 4; 3, 12, 12; 3, 14,
11 ; la slavi 6, 9, 1- 2 ; la longobarzi
6, 10, 13; cum să fie 4, 4, 7; 4, 5, 12
raclă aurită
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religia reflex al realităţii 4, 16, 1; r.
creştină 3, 13, 14-15
renegaţii credinţei 1; 11, 17
Hesonchesron, cetăţuie în Persia 5, 14, 7
revolte în armată 3, 2, 9
Rhamphos, localitate în Propontida 5, 16,
to

Rhegion, palat imperial în Bizanţ 5,
16, 9; 8, 10, 1
Riom (Phasis), rîu 3, '•, 9
ritm, Pr. 11
Rjahovo (Appiaria) 2, 15, 13
Roma veche 3, 4, 7; 8, ·11, 9; Roma nouă =
Bizanţul 8, 6, 6
romanii plătesc tribut avarilor 1, 3, 7;
1, 4, 1; 1, 4, 6; 1, 5, 1; 1, 6, 4; se
laudă cu trecutul 1, 5, 5-6; 1, 5, 8;
·1, 5, 11; învinşi de perşi 1, 9, 11;
1, 12, 6; 1, 13, 11; pătrund în ţara
perşilor 1, 15, 11; lupte cu perşii 2, 5, 4;
2, 6, 13; 2, 7, 8-11; 2, 9, 4-6; 2,
9, 9; 2, 14, 3; 2, 15, 11 ; jefuiesc supuşii
3, 2, 5; 3, 4, 1-2; înving pe mauri
3, 4, 8; războaie cu perşii 3, 9, 5-7;
3, 9, 10; 3, 10, 2; 3, 12, 9; 3, 15, 1;
3, ·17, 11; 5, 11, 7-8; lupte cu avarii
7, 13, 10; 7, 15, 13; trec Dunărea
6, 7, 1; 6, 8, 9-14; 6, 10, 1-3; 7,
'i, 3; 8, 2, 4; 8, 2, 12; 8, 3, 5-7; se
răscoală 7, 1, 2-4; 8, 5, 7; 8, 6, 3-4;
litere romane 5, 6, 11
Romanus, comandant militar în Orient
3, 6, 17; 3, 7, 3; 3, 7, 6-7; 3, 7, 7-12;
3, 7, 14; 3, 16, 2; 3, 17, 3
Rosas, numit şi Hormisdas, comandant
persan 5, 1, 9-10; 5, 1, 12-16; S.
177
Roşie

(i\Iarea) 5, 7, 8
Rubin, B. 8, 13, 14 n.
Rufinus, comandant roman 5, 8, 4
Rusticius, că pi lan roman 2, 10,"'-'-2-=3
sabiri, neam hunic 7, 9, 3
Sabulente Canalion, loc la sud de Haemus
2, 11, 4-8; cîmpie lingă Pomorije
6, 5, 1
saducei, preoţi 4, 16, 20
Saldapa, v. Zaldapa
Salvianus, comandant-ajutor 6, 4, 7 şi
12
Sambatios, v. Symbatios
Samen, captiv persan restituit 4, 14, 4
Samoil, erou biblic 4, 16, 18
Samur, şef avar 6, 4, 11
sanctuare 4, 7, 9
Sapir, erou roman 2, 18, 15; 2, 18, 17;
are un frate 2, 18, 24
Saraca, oraş în Arabia 2, 10, 6
saraceni, aliaţi cu romanii 2, 2, 5; · 2
10, 6; 3, 17, 7; 8, 1, 1
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Sarames, 1. sol persan 3, 8, 11 ; 2. Sarames
cel Tînăr, comandant persan 4, 3, 1-2;
4, 9, 2; 5, 2, 7; 5, 5, 4; 5, 9, 6;

s.

139;

scris şi Saranes 4, 9, 2
Sargathon, sat persan 3, 1 O, 4
Sarnachorganes, sol persan 3, 15, 7;
3, 15, 11
satrapi 2, 2, 1; 4, 3, 15; 4, 12, 9
Sava, fluviul, trecut de avari 6, 4, 4;
7' 11, 7

săbii de aur
săgeµ 3, 14,

3, 6, 4; 3, 14, 7
7 ; 6, 2, 3
la perşi 4, 12, 6; la romani

sărbători

8, 10, 8

scamatori 1, 10, 11; 1, 11, 3
schimbări neaşteptate 2, 4, 14
Scipio Africanul, zis cel Bătrîn, mare
strateg 1, 14, 2- 3
sciţi= avari 1, 8, 2; 1, 8, 10; 7, 9, 4;
7, 9, 12; = turci 3, 6, 15; 4, 10, 1 ;
5, 10, 15
Sciţia

= Dobrogea 6, 10, 10; 7, 17, 41
scla.vi împotriva stăpînilor 4, 11, 5; 4, 11, 9
sclavini pătrund în imperiu 1, 7, 1 ;
alungaţi in Tracia 1, 7, 3; 1, 7, 5;
3, 4, 7; 6, 2, 10; 6, 2, 12; unii nu cunosc
fierul 6, 2, 15; sînt vînjoşi 6, 2, 16;
construiesc bărci pentru avari 6, 3, 9;
6, 4, 1- 5 ; trec Dunărea 6, 6, 2 ; 6,
6, 14; 6, 7, 1; 6, 8, 4-7; 6, 11, 5;
la nord de Dunăre 6, 8, 9; iau prăzi
7, 2, 2; numiţi şi geţi 7, 2, 5; 7, 2, 14;
7, 15, 14; învinşi pe Tisa 8, 3, 14-15;
sînt numeroşi 8, 5, 10; înaintează spre
Bizanţ, 7, 2, 15; 7, 4, 11
Scopis, oraş în Moesia Inferior 7, 2, 2
scorţişoară, marfă din India 7, 13, 6
scribo, scutier imperial 1, 4, 7; 7, 3, 8;
8, 5, 10

scrisoare sigilati'i. 4, 10, 11
sculca, gardă militară 6, 9, 14
scutieri 1, 15, 2; 3, 1, 12; 4, 9, 11;
4, 10, 7; 5, 3, 7-8; 5, 5, 9; 5, 13, 1;
6, 1, 6-7; 6, 2, 4; 6, 5, 12; 7, 3, 8;
7, 15, 7; 8, 4, 13; 8, 5, 1; 8, 8, 11
secetă 1, 13, 11-12
secretar imperial 4, 8, 6; 8, 10, 2
secretă (încăpere) 8, 8, 9
Securisca, oraş în Moesia
6, 7 ; v. şi Curisca

Seirem,

regină creştină

7, 2, 19; 8,

5, 13, 7; 5, 14,

3-11

Seleucia, cetate între Tigris

şi

Eufrat

5, 6, 3; 5, 6, 6-8

Seleucos Nicator, fondatorul

Seleuciei

5, 6, 4

Selymbria, oraş în Propontida 6, 1, 1
senatul şi clerul 3, 11, 7; primeşte soli
3, 15, 6; 4, 14, 1; senat la perşi 4,
12, 3; la romani 6, 3, 1; 7, 15, 8;
senator 1, 4, 6
Seoses, dregător persan 4, 6, 10-11

Sergius, 1. martir

ven~ral

de nomazi

5, 1, 7; 5, 13, 1-6; 5, 14, 1-11;

2. comandant roman 2, 2, 5; 3. demarh
în Bizanţ 8, 7, to; 8, 9, 14-15
seri= chinezi 7, 6, 5; 7, 9, 11
Sesostris, faraon egiptean 6, 11, 10;
6, 14, 15

Sicilia, provincie bizantină 1, 4, 6
Silentiarius, v. Teodosie
Silistra (Dorostolon) 1, 8, '10 ; 6, 6, 5
Simeon, episcop de Amida 2, 3, 8; S. 61
Singa (Vinea), insulă pe Dunăre mai
jos de Belgrad 7, 10, 2
Singaron, cetăţuie persană 3, 16, 2;
5, 4, 1- 2 ; 5, 6, 1

Singidunum (Belgrad), cetate pe Dună1·e
cucerită de avari 1, 4, 1; 6, 4, 1-2;
7, 10, 1; 7, 10, 3; 7, 11, 1; 7, 11, 7;
recucerită de romani 7, H, 8 ; S. 222
Siraganon, sat persan lingă Zaba 5, 8, 9
sirene, Dial. 14
Sirmium (Sremska Mitrovica), oraş pe
Sava cucerit de avari 1, 3, 3; 6, 4, 4;

s.

20

Sisarbanon, cetăţuie persană la nord de
Nisibis 1, 13, 10; 3, 6, 1; S. 123
Sittas, transfug persan 3, 5, 12-13;
4, 15, 13-16; :::;. 118
sîmbătă

2, 2, 6
.
slavi la Dunăre 1, 7, 1 n. 6, 9, 5, v. sclavini
smaragde la perşi 4, 3, 7
Socrate. filozof grec, Dial. 5
Sofanena. provincie persaMt 1, 12, 1 n.
Sofia, soţia lui Iustin, 3, 11, 8 n.
sofale aurite 4, 4, 6
Sofocle, poet tragic 4, 13, 22 n.; 7, 15,
12 n.

Sogdiana, provincie

persană

7, 8, 13;

7, 9, G; 7, 9, 12

Solachon,

orăşel

lingă

Dara, 2, 3, 12;

2, 4, 10
soldă

în

armată

2, 10, 5; 3, 4, 6; 6, 6, 4;

7, 1, 2

Sophia (Sfinta) 5, 16, 17; 6, 8, 8
8, 8, 15;

s.

340

Solchanes, comandant persan 5, 1, 3-9;
5, 1, 16; 5, 2, 1
Solomon, eunuc imperial, comandant în
Libia 2, 8, 13
Spania de nord-est 6, 3, 6
spartani 3, 13, 17
Sparzeugun, han turc 7, 9, 9
Stagiritul (Aristotel) 1, 12, 9; ?, 6, 8
Stara Zagora 12, 16, 12 n.
stateri miliarensi 5, 14, 6
statui 3, 14, 5; 8, 13, 10
stăpîni de pămînturi 2, 14, 2
steaguri (banda) 3, 14, 2; 7, 3, 3 ·
Steklen-Svistov, v. Novae
Stembishadan = lstămi-sada, dregător
turc 7, 7, 9
stilul lui Teofilact S. 3-7
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stindarde (banda) 3, 4, 4 ; 3, 6, 4
stofe S. 21
stoluri 2, 4, 5; 2, 4, 10; 2, 12, 10
straiele martirilor 4, 16, 5
stratageme '' 4 7-9 · 2 9, 13
strategie 2,-'15: 5
' '
străji 6, 9, 15
strecurătoare de lapte 2, 14, 2
strigăte de luptă 5, 9, 6
strîngători de biruri 2, 14, 7; 5, 12, 2
Suania, provincie persană 3, 6, 7 ; 3, 6, 8;
3, 6, 15-16; 3, 18, 13; s. 128; c. 126
subvenţii pentru oşteni 3, 16, 13
suliţe 1, 15, 3; 6, 2, 3; suliţaşi 1, 12, 5
8urenas, tatăl lui Mebodes 3, 15, 14
Surenas, dregător persan în Armenia
3, 9, 9
Symbatios, organizator de revoltă în
Armenia 3, 8, 6- 8; S. 134; scris şi
Sambatios
Szadeczky- Kardoss, 8, 3, 8 n.
şanţuri de apărare 7, 14, 4
şcolari 1, 12, 10
şefi de triburi 6, 2, 12
Ştefan, 1. comandant militar 1, 14, 5;
2. căpitan 2, 4, 8; 2, 5, 1; 3. pedagog

8, 8, '13-H
ştiinţă

1, 11, 3-21; 8, 8, 12

Tabgac, v. Taugast
t::tgmatarh 4, 6, 8
taine creştine 4, 16, 28; 5, 16, 8
Taisan, conducător în Taugast 7, 9, 2
Tamchosro, comandant persan 1, 9, 4;
3, 15, 8; 3, '18, 2
Targitios, sol avar 1, 6, 5; 1, 8, 7-9;
fruntaş la avari 6, 11, 6; S. 30-32
Tarim, v. Til
tarniahi, neam hunic 7. 9, 16
Tars, patria lui Pavel 3, 1, 1; 8, 13, 16
Tatimer, comandant roman 6, 8, 3-8;
6, 10, '.l
Taugast, ţinut şi localitate în China, azi
Tabgac, Taugac sau Tamgac 7, 7, 1012; 7, 9, 1-12; c. 267
tăbliţe 3, 2, 8
Temistocle, erou atenian 6, 8, 1
Teoctista, sora lui Mauricius 1, 10, 1 n.
Teodor, L poreclit Zetonumios, sol la
perşi 2, 3, '13; 3, 15, 6; 2. poreclit
Ilibin, colaborator al lui Philippicus
2, 4, 3; 2, 9, 14; 3, 3, 6; 3. poreclit
Rhabdenos, comandant militar roman
2, 10, 6; 2, 18, 7-8; 4. medic şi sol
la avari 6, '11, 7 -19; 5. zis Silentiarius
sol 8, 9, 14; 6. secretar imperial 8,
10, 2-3
'Teodosie, 1. împărat, ridică zidurile cele
mari 8, 8, 2; 8, 8, 11; 2. fiul lui Mauricius 8, 11, 9; căsătorit cu fata lui
Germanus 8, 4, 10; 8, 4, 13; 8, 8, 3-4;
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8, 8, 10; 8, 8, 15; 8, 9, 11-12; 8,
11, 1-2; ucis de Focas 8, '13, 3-4;
8, 15, 8
Teofilact Simocata, originar din Egipt
7, ·16, 10; informat despre Orient 3,
18, 6-7; educaţie bună, Pr.16; fost
eparh şi secretar imperial S. 1-2;
stilul său S. 3-7
Teopomp, istoric grec 7, 17, 4
testamentul lui Tiberius 1, 1, 5-20;
lui Mauricius 8, 11, 7-'11; 8, 13, 1;
Testamentul nou 4, 16, 18
testudo 2, 8, 3 n.; 2, 18, 12 n.
Thales din Milet, filozof 7, 17, 9
Thamanon, cetăţuie persană 2, 10, 2-4
Thebothon, cetăţuie persană 3, 10, 5
Theodorih, 1. rege franc 6, 3, 7 ; S. 216;
2. comandant în armata romană 3,
17, 3
Theodoropolis, oraş în Moesia Inferior
7, 2, 19
Theodosiopolis (Karmi), oraş în Mesopotamia 1, 13, 10; 1, 13, 12; 2, 10, 4;
3, 6, 2; 3, 15, 11-12
tiare de aur 3, 6, 4; 4, 3, 7 ; 5, 3, 7
Tiberiopolis (Monocarton), oraş în Asia
1, 14, 6
Tiberius, 'l. socrul lui Mauricius şi împă
rat 3, 11, 4; 3, 16, 4; domnia sa 3,
12-18; moravuri 3, 16, 4-5; lasă
succesor pe Mauricius 1, 1, 1; 3, 18, 3;
moare 1, 2, 3-7; 8, 15, 1; 2. fiul lui
l\Iauricius ucis de Focas 8, 11, 3 şi
9

Tideu, erou homeric 2, 18, 15
Tigris, fluviu 1, 9, 5; 1, 13, 3; 2, 1, 4;
:!, 10, 1-2; 2, 10, 4; 3, 10, 6; 3, 16, 2;
3, 16, 9; 4, 1, 7; 4, 5, 6; 4, 16, 15;
5, 5, 4 ; 5, 6, 4
Til, zis şi Tarim sau l\Ielas, rîu 7, 7, 13
Timostratos, tatăl lui Rufinus 5, 8, 4
tirania lui Baram şi Focas criticată 4, 4, U ;
4, 5, 6-7; 4, 8, 1 - 2; 4, 13, '19;
4, 15, 9
Tisa, de fapt Timiş, rîu trecut de romani
8, 3, 8; 8, 3, 11; 8, 3, 13; scris Tissos
tisă, arbore 2, 11, 8
tolbe 2, 6; 11
Tomis (Constanţa), oraş cucerit de avari
2, 10, 12; 7, 13, 1-2; 8, 3, 15
torna, torna 2, 15, 9
Tracia invadată de avari şi sclavini 1, 4, 1;
1, 6, 1-3; 2, u, 5; 2, 12, 9; 3, 4, 7;
4, 2, 15; 6, 2, 14; 6, 6, 1-2; 7, 13, 1;
8, 1, 9

tragere în ţeapă la romani 6, 9, 15
Traian, Calea lui Tr. 8, 4, 3-4
trăsură de aur 7, 9, 7
Treime (Sflnta) S. 16
Tretjakov, P. N. 1, 7, 1 n.; 8, 5, 13 n.
tribuni 1, 15, 2
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tribn turi de
de

trîmbiţe

război 1, 3, 7
luptă 2, 3, 7;

2, 8, 6- 7;

3, H, 3; 4, 16, 1; 5, 10, 7; 6, 2, 15;
7, 11, 9

trofee 3, 6, 7
troglodiţi

7, 17, 7

trompete 4, 16, 1
tron de aur 3, 6, 14; tronul o
1, 1, 17-18

3, 9, 7; 3, 18, 12; 4, 4, 17; 4, 5, 9
numiţi şi sciţi 4, 10, 1; 5,
10, 13; relaţii cu romanii 7, 7, 7;
7, 9, 1 ; se revoltă 7, 9, 8 ; religia lor
7, 9, 14-16
turnul Babel 5, 15, 11

4, 6, 10;

turte 2, 7, 2
Turullon, v. Tzurullon
Turum, şef turc, se răscoală 7, 9, 8;
253

Tychaion, cartier în Alexandria 8, 13, 10;
374

Tzurullon (<;orlu),
5, 9-10;

cetăţuie

6, 5, 14;

c.

în Tracia 6,
228;

8, 2, 5 ;8, 2, 7-9

visuri prevestitoare 5, 16, 7 - 8
Vitalius, căpitan în oastea romană 2, 3, 1;
2, 4, 1

povară

Tropaeum Traiani (Adamclisi) 1, 8, 10
Tucidide, istoric 7, 17, 4
Tuldih, şef turc 7, 9, 9
tuldus, bagaje de luptă 2, 4, 1
Tur Abdîn (Izala) 2, 1, 1 n.
Turabdena, patria lui Teodor 2, 10, 6
turci, huni la nord de Persia 1, 8, 5;
tributari perşilor 3, 6, 9; 3, 6, 12-15;

s.
s.

Viminadum (Kostolac), oraş în ~Ioesia
1, 4, 4; S. 26 ; insulă pe Dunăre (azi
Ostrovo, la est de Belgrad) S, 2, 2;

s.

225

vînturi etesiene 7, 17, 9; 7, 17, 19-20
Vlacherne sau Lal'herne, loc în Bizanţ
8, 5, 1

Xenofon, istoric grec 7, 17, 4
Xerogypsos, rîuşor lingă Anchialos în
Tracia 6, 3, 2
Zabas, rîu în Persia, afluent al fluviului
Tigris 4, 1, 6-7; '•, 2, 5; 4, 9, 1;
5, 5, 6; 5, 6, 1 ; 5, 8, 1

zabenderi, trib hunic 7, 9, 17
Zabertas, comandant persan 2, 8, 7;
S. 71
Zadespras sau Zadesprates, nobil persan
4, 2, 3-5; comandant în Arabia 5, 1,
2-3; 5, 1, 10; prins şi ucis 5, 1, H-16;
5, 13, 4-7;

s.

151

Zalabzan, şef persan 8. 246; C. 234
Zaldapa (General Tosevo, fost Abrit sau
Aptaat), oraş în Moesia Inferior ocupat
de avari şi slavi 1, 8, 10; 2, 10, 10;
7, 2, 16; scris şi Saldapa 1, 8, 10
zale 2, 6, 11; 2, 8, 3; :2, 14, 2; 3, 2, 6;
3, 14, 2

ţesător, ţesături

1, 10, 7; 2, 3, 4

uari, trib hunic 7, 7, 14; 7, 9, 1; 7, 9,
4-5; 7, 9, 16-17

Udaljcova, Z. V. 8, 11, 9 n.
versuri calomnioase

( carmina famosa)

2, 17, 5

verzi, facţiune în Bizanţ, au şef pe Sergius
8, 7, 11; sprijină pe Focas 8, 9, 13;
8, 10, 1 ; se împotrivesc lui Germanus
şi Mauricius 8, 9, 15; 8, 10, 10
Vesp~sian, împărat roman, cucereşte Ierusalimul 5, 7, 7
veşminte albe la nuntă 1, 10, 8
Vidin (Bononia) 1, 8, 10
viermi de mătase 7, 9, 11

Zamerdes, conducător persan ucis de
Baram 4, 9, 2; 4, "14, 11 şi H; S. 167
zei mincinoşi 5, 10, 2; zei la ava1·i 1, 5, 10
Zepos I. şi P. 2, 18, 26 n.
Zetonumios Teodor 2, 4, ·J3
Zicidiba, oraş în Moesia Inferior 7, 13, 8
zidurile cele mari din Bizanţ 1, 4, 8;
2, 12, 7; 2, 14, 9; 7, 15, 7; 8, 8, 2;
s. 279, ~84
Zilliacus, H. 6, 9, 14 n.

Zoanambes, şef persan, complotează im potriva lui Baram 4, 14, 14; S. 167
Zoarab sau Zoanab, şef la dilimniţi 4, 3, 1
Zogomos, şef al saracenilor 2, 2, 5
Zorbandon, cetăţuie lingă l'lfartyropolis
·J, 14, 9
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