CAPITOLUL 5

Izvoarele literare. O vizită de curtoazie.
O lucrare de sinteză, prin natura ei, nu‐şi propune epuizarea subiectelor la
nivel de detaliu. Pentru exemplificare, autorul acestor rânduri a publicat, în trei
numere consecutive ale Muzeului Național, un studiu de peste 100 de pagini
despre izvoarele literare ale veacului al VI‐lea, deşi îşi propusese modesta sarcină
de a identifica doar bazele geografice de acțiune ale populațiilor care asaltau
granițele Imperiului romano‐bizantin, cât şi o relativă cronologie a acțiunilor 1 .
Pentru a da un singur alt exemplu recent, Florin Curta dedica în cartea sa două
capitole mari aceluiaşi perimetru geografic şi temporal, şi secvențe semnificative
din alte capitole 2 . Nici măcar literatura problemei nu poate fi amintită aici in
extenso, pentru că ar depăşi dimensiunile textului.
Exceptând chestiunea deja abordată a veneților (vezi Note introductive),
primele mențiuni literare ale populațiilor care pot fi considerate precursoare ale
slavilor datează dinspre mijocul secolului al VI‐lea şi se referă la evenimente doar
cu vreo două decenii mai timpurii. Primele texte de care unii comentatori s‐au
legat au fost cele ale lui Marcelinus Comes (Cronica, anul 517), care vorbeşte de o
invazie a „călăreților geți”, care au devastat cele două provincii, Macedonia şi
Thessalia (vezi fig. 8). Obiceiul vechilor cronicari de a pune faptele prezentului pe
seama unor populații faimoase (adică vechi), mai ales atunci când nu au înțeles
exact ce s‐a întâmplat, este un loc comun; motiv pentru care Vladimir Dumitrescu
considera, ezitant, că ar fi vorba despre bulgari sau slavi, iar Dan Teodor nota că
ar fi prima invazie slavo‐cutrigură 3 , ceea ce ar fi cam acelaşi lucru cu alte cuvinte.
Pentru clarificarea expeditivă a termenilor, „bulgari” nu ar fi, aici, vecinii de la
sud ai românilor de mai târziu, ci o populație nomadă, turanică, iar „cutrigurii”
sunt o altă populație nomadă, cel puțin înrudită, dacă nu identică (sub un alt
nume), cu „bulgarii”. De ce bulgarii şi de ce slavii? Bulgarii – fiindcă erau
luptători călare, iar textul menționează expres acest lucru (demn de reținut, geții
înşişi luptau pedestru; dar cine mai ştia acest lucru după cinci veacuri?). Slavii –
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doar pentru că ar fi trebuit să fie pe acolo, deşi, la rândul lor, excelează în lupta
pedestră. Direcția de atac menționată de izvor (Macedonia‐Thessalia), presupune,
chiar şi la o privire sumară a hărții, un atac care a debutat din bazinul Dunării
mijlocii, nu al Dunării inferioare, cum s‐a presupus dintr‐un soi de reflex (că toate
relele vin de aici...); atacatorii, la epoca respectivă, nu puteau fi decât gepizii,
luptători călare, rude cu goții, cei repetat identificați de antichitatea târzie ca
urmaşi ai geților (subiect exploziv; nu insistăm însă, pentru a nu ne abate foarte
tare...) 4 , şi care controlau la momentul istoric respectiv bazinul mijlociu al
Dunării, inclusiv vadul strategic de la Sirmium (Banska Mitrovița de azi, la vest
de Belgrad).
Următoarea mențiune este referitoare la chiar anul următor, 518, doar că
provine dintr‐un izvor mai târziu, Iordanes; acesta ne spune că „anții, care
locuiesc aproape de sclaveni”, au trecut Istrul şi au făcut multă pagubă, dar au
fost măcelăriți de generalul Germanus, comandantul diocezei Thracia. Luptele
s‐au purtat de această dată într‐o zonă proximă Mării Negre, iar anții sunt aici
pomeniți foarte clar. Cât de mult sau de puțin sunt anții precursori ai slavilor –
vom mai avea ocazia să discutăm; că ei s‐ar poziționa geografic „aproape de
sclaveni”, pare mai degrabă o informație adresată contemporanilor, ceea ce ar
vrea să spună că la momentul la care scria Iordanes (trei decenii după evenimente)
anții erau vecinii sclavenilor.
După invaziile de mai sus, facilitate în fapt de războiul religios civil din
Balcani (o afacere internă a Imperiului, deci), a existat şi un deceniu de pace;
probabil singurul al agitatului veac VI. La 528 o nouă hoardă a „hunilor”, nume
sub care se drapa o altă populație nomadă, nu foarte bine cunoscută, trece
Dunărea şi administrează armatei romane grele înfrângeri 5 , deşi finalmente sunt
4

Mundus, general roman de origine gepidică, este numit el însuşi, „get”, de un alt cronicar al
epocii (Marcelinus Comes); în ce măsură acest fapt s‐ar datora „confuziei” dintre geți şi
popoarele germanice din Carpați, sau, pur şi simplu, faptului că gepizii secolului al VI‐lea
ocupau vechile teritorii ale geților (în cazul în care acceptăm echivalența dac = get), mă tem
că nimeni nu ar putea preciza. Faptul că Mundus „getul” respingea o incursiune „getică”, nu
constituie nimic excepțional, războaiele fraticide fiind uzuale; numeroşi barbari au ajuns la
comanda unor armate romane, confruntându‐se cu proprii cosângeni (ex. Chilbudios îi
învinge pe anți, iar Ascum pe „huni”). Mundus însuşi a murit în luptele cu verişorii
ostrogoți, în slujba cărora a şi fost, o vreme. De notat, de asemenea, că dacă „confuzia”
clasică, în antichitatea târzie, se face între goți şi geți (fiind şi nume apropiate), gepizii fac şi
ei obiectul substituției. Detalii la Teodor E. 2002.
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Malalas XVIII, 437‐438. Aceeaşi invazie (cu cronologie greşită) este relatată şi de o sursă mai
târzie, Theophanes Confessor (Chronographia 6031, 26‐29 De Boor, FHDR II p. 599), care îi
considera pe invadatori „bulgari”, încă o dovadă a maximei confuzii a numelor triburilor
nomade, dar şi a modelor, fiindcă „bulgarii” veacului VIII bizantin erau pentru bizantini cam
ce ar fi astăzi irakienii pentru americani, adică o obsesie, sursa relelor...
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respinşi. Aşa începe o nouă perioadă tulbure la Dunărea de Jos. Procopius
aminteşte două cetăți de la Dunărea inferioară, Adina şi Ulmetum, care erau
bântuite de briganzi sclaveni. Nu este vorba despre cetăți de margine, expuse
nemijlocit vecinătății barbare, ci despre două mici fortificații de interior, din linia
a doua, pe drumurile cărora se petreceau diverse blestemății, mai uşor de descris
drept ambuscade întinse trecătorilor, decât batalioanelor. Episoadele nu sunt
datate, dar ar trebui să se fi petrecut în jurul anului 530 6 ; probabil vorbim aici
despre unități de federați, adică barbari angajați în slujba imperiului, care slujeau
statul dar jefuiau cetățenii. Rolul ambiguu al unor aliați, precum gepidul
Mundus, care deveneau peste noapte din înger – demon (dar şi vice‐versa...),
erau un fapt relativ obişnuit pentru o societate bazată mai ales pe mercenariat.

6

Am propus în jur de 530 doar pentru că ar fi greu de presupus altceva. O datare mai timpurie
nu s‐ar sprijini pe niciun argument, iar o datare după 535 – momentul când începe
refortificarea Dunării, tocmai pentru a repara astfel de stricăciuni – ar fi inoportună; cel mai
probabil aşa ceva s‐ar fi putut întâmpla înainte de eroicul episod al generalului Chilbudios
(530‐533).
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Prin 530, adică la aceeaşi vreme, în Balcani reîncepe seria invaziilor şi a
luptelor, cu adversari şi eroi diferiți, funcție de cronicarul care relatează. La
Dunăre apare un comandant roman de poveste, ultimul care avea să fie astfel,
pentru multă vreme. Numele lui este Chilbudios, nume care este de origine antă,
sau eventual sclavenă, în ciuda sufixului grecesc. Trei ani au durat luptele, pe
țărmurile Istrului, iar noul comandant al Thraciei – dioceza din care făcea parte
Dunărea de Jos – a administrat severe corecții invadatorilor. Cum se întâmplă
însă cu eroii, Chilbudios s‐a avântat în teritoriul inamic, a fost încercuit de
duşmani fără număr şi a fost lichidat. Despre cei trei ani de lupte nu ştim decât că
s‐au purtat împotriva unei confederații de cutriguri (foarte plauzibil
conducători), anți şi sclaveni; însă în scena luptei finale sunt pomeniți, în mod
expres, sclavenii. Este, practic, prima mențiune explicită a sclavenilor care poartă
o luptă de sine stătătoare în zona Dunării de Jos. Această tragedie este momentul
când Imperiul părăseşte strategia activă, combatantă – angajarea inamicului în
câmp deschis, conform vechilor precepte militare romane –, şi adoptă o strategie
defensivă, dar şi exclusivistă, constând în separarea domeniilor sud‐ şi nord‐
dunărene printr‐o linie de fortificații care nu mai reprezenta doar un „dormitor al
trupelor”, ci o linie fortificată similară, prin multe, Liniei Maginot; o veritabilă
tăiere a cordonului ombilical, o separație brutală a celor două lumi – lumea
civilizației şi lumea barbariei, un cordon sanitar care încerca să salveze vechea
civilizație de vitalitatea grobiană, prin monumentale lucrări de fortificație 7 .
Lupte la Dunărea de Jos, cu adversari diferiți, au continuat în anii ‘30, cu
sorți schimbători. Cât de gravă devenise situația – o relevă o lege a lui Iustinian,
din 538/539, care amenința ofițerii superiori din Orient, pentru abateri financiare
grave, cu mutarea lor la nord de Dunăre, pentru supravegherea barbarilor 8 . Este
unul dintre argumentele celor care insistă asupra „revenirii” iustiniene la nordul
Dunării; pe de altă parte, limpede, viitoarele „plaiuri mioritice” deveniseră deja,
pentru armata romană târzie, un soi de Bau‐Bau al Mlaştinilor, pentru că
altminteri amenințarea nu ar face sens (alternativa la mutarea la nord de Dunăre
era chiar moartea).
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Despre planul lui Iustinian de a separa Imperiul de Barbaricum printr‐un limes consolidat – v.
Florin Curta (2006, 131‐134). Acțiunea lui Iustinian era mult mai gravă decât ar putea să pară
la prima vedere. Imperiul Roman a ajuns întotdeauna la un modus vivendi cu vecinii, pentru
că, într‐un fel sau altul, reprezenta pentru barbari o sursă de subzistență, pe multiple căi
(soldă pentru mercenari, tribut şi „cadouri”, jafuri, sau pur şi simplu comerț). „Blocarea
porților” imperiului nu avea cum să fie o veste bună pentru barbari (imaginați‐vă că țările
dezvoltate ar hotărî să nu mai primească forță de muncă străină...), şi avea să producă
reconfigurări dramatice în Barbaricum. Asupra chestiunii va trebui să revenim.
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Corpus Iuris Civilis, Nov. Edict XIII, Cap. XI.
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La cam aceeaşi vreme sunt
consemnați mercenari sclaveni şi
anți în armata romană, în
legătură cu campaniile italiene
ale războiului cu goții. Înainte
de a purcede la sumara analiză a
relatărilor despre aceştia, se
cuvine a face câteva mențiuni
legate de terminologie. Deşi
Imperiul îşi mutase capitala la
Constantinopole
cu
două
veacuri în urmă, iar în secolul al
VI‐lea procesul de grecizare era
în plină desfăşurare – având a fi
maturat 100 de ani mai târziu, el
se numea, oficial, tot Imperiul
Roman, iar armata era „romană”;
mai mult, armata avea să fie
ultimul lucru grecizat, latina
fiind – printr‐o lungă tradiție –
Fig. 9. Războaiele italiene. Trupele generalului
limba de comandă, inclusiv
bizantin Belisarius apară Roma.
pentru unități ai căror combatați
aveau puține afinități cu latina.
Istoriografia modernă demonstrează multă inconsecvență atunci când face
referiri la perioadă, care se numeşte, cel mai adesea, „romano‐bizantină”, sau,
pur şi simplu, „bizantină”; cel din urmă termen este abuziv, când nu doar
neglijent, chiar dacă frecvent angajat în texte din cele mai universitare, mai ales
când se referă la Imperiul Roman târziu, după adoptarea oficială a creştinismului
(un proces care se concluzionează la 325, cu ceva convulsii ulterioare).
Calificativul „bizantin”, un cuvânt modern, pe care „bizantinii” nu‐l foloseau,
pare mult mai adecvat pentru ceea ce rămâne după domnia – eroică şi nefericită –
lui Heraclius (mort în 641), sub care se năruise tot ce mai rămăsese „roman”
(justiția, administrația, organizarea teritorială, în fine, armata), moment din care
avem un imperiu pur grec, care „merită” un nume nou.
Iată acum ce relatează Procopiu 9 despre prezența mercenarilor de la
Dunăre pe frontul italian:

9

Procop., De Bello..., V, 27, 1‐2.
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Douăzeci de zile după căderea cetății Portus (...) sosiră Martinus şi Valerianus,
aducând 1600 de soldați călări. Cei mai mulți dintre ei erau huni, sclavini şi anți,
care îşi au sălaşurile dincolo de fluviul Istru, nu departe de țărm.
Ceea ce putem remarca imediat este acelaşi amestec exploziv din relatarea
luptelor purtate de generalul Chilbudios patru ani mai devreme. Inamicul
pacificat intrase în solda Imperiului. A doua observația ar fi că ei sunt mai
degrabă puțini. Al treilea fapt de marcat ar fi că armata romană era, de multă
vreme, o armată cu adevărat multietnică, pe frontul din Italia fiind mult mai des
pomeniți huni, masageți, heruli, mauretani, isaurieni, armeni, traci (aceştia însă
uşor de confundat cu nativi ai diocezei tracice, vorbitori de limbă greacă), decât
sclaveni sau anți. O altă chestiune, aici, ar fi că Procopiu se referea la evenimente
din 537, dar scria pe la 550; circumstanțierea „sălaşurile nu departe de Istru” pare
să adreseze mai degrabă cunoştințele şi emoțiile publicului din momentul scrierii,
şi vom vedea că emoțiile erau substanțiale. În fine, dacă pentru sclaveni şi anți ar
putea fi încă un teren de dispută prezența lor „nu departe de Istru”, pentru
„huni” (aflați în aceeaşi frază) este doar un basm pentru contemporani nevricoşi;
nomazii nu au stat niciodată aproape de malurile Dunării, tocmai fiindcă se
temeau de riposta romană şi nu doreau să‐şi pună familiile în pericol. Afirmația
nu este o deducție a unui alt nevropat, ci o realitate cu substanță arheologică. Pe
scurt – nomazii nu au locuit niciodată în masă dincoace de Nistru. Cât despre
aşezările anților, cele mai apropiate se află la cca 150 de km de Dunăre, în
Basarabia centrală, sudul fiind complet nelocuit la epoca respectivă (normal: cine se
culcă pe calea ferată?...). Pretențiile de enciclopedist ale lui Procopius sunt de luat
cum grano salis şi cu necesara completare: îşi au sălaşurile dincolo de fluviul Istru, nu
departe de țărm, dar nici aproape.
Anii aceştia, înainte de jumătatea veacului VI, au adus romanilor numai
probleme: în 540 un atac convergent al „hunilor” (aceiaşi) şi al sclavenilor, se pare
din ambele bazine dunărene de referință, respectiv şi Dunărea de Jos, şi Dunărea
de Mijloc, converg spre capitală, trec de Zidurile Lungi – rămase în paragină – şi
se opresc la porțile Oraşului; acestea din urmă, însă, aveau să mai reziste multe
veacuri.
Puțini ani mai târziu, la Dunărea de Jos se încaieră vechii aliați – şi pretinşi
cosângeni – sclavenii şi anții. Motivul, posibil, va fi fost intenția anților de a
încheia o pace cu romanii, respectiv ceea ce am numi astăzi un tratat de alianță,
ceea ce nu putea stârnii decât gelozie (economică, înainte de orice) şi grave
resentimente. Deşi sclavenii sunt victorioşi, la 545 anții semnează un foedus cu
Imperiul, primind în dar şi un oraş (Turris, obiect de dispută între învățați,
fiindcă s‐au propus mai multe locații, precum Barboşi sau Noviodunum‐Isaccea;
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cel mai probabil Tyrras‐Cetatea Albă, lângă Tyraspol). Această alianță avea să fie,
pentru următorii 55 de ani, cel mai stabil element de politică europeană.
Răspunsul sclavenilor nu s‐a lăsat aşteptat. Un puhoi de oameni a trecut
Dunărea şi s‐a pus pe jaf. Balcanii erau aproape fără pază, fiindcă toate trupele
disponibile erau plecate în nesfârşitul război italian, aşa că mareea barbară a fost
înfruntată de o mică trupă de heruli (neam germanic în soldă romană), foarte
probabil detaşată din Illyricum (Balcanii de vest), care obține un succes neaşteptat.
Disproporția dintre numărul trupelor combatante şi rezultat ne arată că sclavenii
erau deocamdată novici în ale războaielor balcanice, plecați mai mult la refacerea
proviziilor de iarnă decât la luptă. Situația nu avea însă să dureze. La 548, o
hoardă sclavenă, pornită, pe cât se pare, de pe Sava, pustieşte tot vestul
Balcanilor, până la Epidamnum. Nu atât vitejia sclavenă pare remarcabilă, cât
deductibilele complicități ale regatelor longobarde şi gepide (care controlau
granița romană), dar posibil şi a armatei „romane” din Illyricum, care a preferat să
asiste pasivă la jefuirea civililor. Doi ani mai târziu, un contingent de vreo 3000 de
sclaveni se avântă departe în teritoriul inamic, plecând de această dată de la
vadurile Dunării de Jos, şi obține succese cu adevărat neverosimile, zdrobind în
întâlniri separate armatele diocezelor Thracia şi Illyricum, adică toată suflarea
balcanică sub stindarde, şi cucerind „prin asediu o mulțime de cetăți, măcar că nu
luptaseră mai înainte pe ziduri şi nici nu cutezaseră să coboare în câmpie” 10 . Vom ține
cont de tonul melodramatic şi de exagerările moralizatoare, asupra unor
evenimente recente, încă fierbinți în mintea contemporanilor, pentru a presupune
că nici sclavenii nu vor fi fost atât de puțini, nici pagubele invocate atât de mari,
dar tot avem de făcut două observații. Una ar fi că sclavenii din 550 nu mai sunt
chiar o „gloată” precum cei din 545, ci o armată în toată puterea cuvântului,
capabilă să forțeze zidurile unor cetăți; experiența mercenariatului nu avea cum
să nu producă asemenea efecte, mai devreme sau mai târziu barbarii deprinzând
tehnicile romane de luptă. O a doua observație, mult mai interesantă, este finalul
pasajului reprodus: „...nici nu cutezaseră să coboare în câmpie”. Cum adică? Dar
sclavenii erau o populație de câmpie, locuind în preajma Istrului, conform
relatărilor aceluiaşi Procopiu... Iar autorul nu se contrazice numai o dată, fiindcă
tot el scria cum, doi ani mai devreme, sclavenii cuceriseră cetăți, în Illyricum. O fi
uitat?... Nu se referă la aceiaşi sclaveni?... Retorica face din nou dificultăți, neştiind
ce să luăm din discursul lui Procopiu mai întâi: lamentația lumii decăzute, în care
sălbaticii dărâmă ziduri romane, sau realitatea că sclavenii deveniseră nişte
luptători de primă mână. Între atâtea incertitudini presupunerea unei căi de
mijloc pare singura atitudine eligibilă.

10

Procop, De Bello..., VII, 38, 1‐8; 23.
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Fig. 10. Nicopolis ad Istrum – reconstituirea fortificației de la începutul sec VI

Episoadele militare în Balcani sunt numeroase, pentru aceşti ani, şi nu
ne‐am propus analiza lor, nici măcar un inventar complet. Există totuşi câteva
lucruri remarcabile. În aceiaşi ani se produce prima iernare a sclavenilor la sud de
Dunăre (551/552), ispravă pe care o datorăm însă unei bande pornite de la
Dunărea Mijlocie. Urmează câțiva ani de relativă acalmie, însă era doar liniştea
dinaintea furtunii. Ca o prevestire a tuturor nenorocirilor, în 558 apare la
Constantinopole prima solie a unui neam practic necunoscut, avarii; erau încă
foarte departe, dincolo de Don, însă vizita lor în Oraş avea să se demonstreze
deloc întâmplătoare. Tot atunci s‐a abătut asupra Dunării de Jos cea mai mare
urgie pe care nefericitul veac şase avea să o cunoască: invazia cutrigurilor. Şi
aceştia veneau de departe; de neam erau „huni”, adică bulgari turanici, zic
majoritatea învățaților de astăzi, posibil chiar urmaşi ai hunilor. Au dat năvală pe
Dunărea înghețată şi au pus la pământ tot ce era zid, până în Capitală. Nu numai
mărturiile contemporanilor sunt dovada unui coşmar insuportabil; de această
dată arheologia vine să confirme grozăvia, fiindcă aproape toate cetățile cercetate
au documentat câte un nivel de incendiu – cu refaceri ulterioare, care s‐au mai
refăcut – datat în 558/559. Iustinian nu a putut potoli furia stepelor decât
chemând alte furii: utigurii, frații răsăriteni ai cutrigurilor; scenariul de învrăjbire
este cel clasic: pâra şi minciuna. Iustinian ar fi vrut să trimită utigurilor muuulte
daruri (adică aur), dar au venit cutrigurii şi l‐au jefuit... A ieşit un măcel crâncen,
care a aneantizat puterea combatanților. S‐a creat astfel o fisură, pe care o vor
folosi avarii, cu multă abilitate. În 562 – aceştia îşi fac apariția în jurul gurilor
Dunării; puțină vreme apoi, ei se amestecă în rivalitățile intergermane de la
Dunărea Mijlocie. În 567, avarii devin stăpânii din Câmpia Tisei, desființând
regatul gepidic şi alungându‐i pe longobarzi în pribegie, spre Italia. În anul
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următor, ei asediază Sirmium, cheia strategică a Balcanilor de vest. Iustinian
murise, din fericire pentru el, şi nu mai vedea cum se alesese praful din măiastra
lui politică de învrăjbire; imperiul nu mai avea acum, în Europa, mai mulți
duşmani mici, ci unul foarte mare, care cerea tribut pe măsura apetitului şi
potenței. Şi cum nenorocirile nu vin singure, în Orient începe războiul cu
persanii, ce avea să se încheie tocmai în 591... Avarii aveau să lase romanilor
impresii de neşters. Una dintre ele a intrat în lexicul pan‐european şi se numeşte
avariție.
Acesta este contextul în care se configurează etnia sclavenă, cel puțin
conform izvoarelor. Un context terifiant, în care supraviețuiau numai cei foarte
puternici, de o violență şi cruzime rar întâlnite în istorie. Despre slavi, ca oameni
şi ca societate, izvoarele scrise sunt, în multe privințe, contradictorii; imaginea de
ansamblu este una negativă (din perspectiva grecilor!), fără ca notele de
admirație sau teamă să lipsească, pe chestiuni punctuale sau contexte retorice.
Sunt descrişi ca luptători înalți şi voinici, roşcovani, însă nu cu pielea foarte albă,
strigând unii la alții „ca lupii”. Locuiau în „colibe jalnice”, departe unii de alții şi
mutându‐se frecvent. Erau murdari „ca masageții” (expresia cea mai de jos a
barbariei) şi purtau doar nişte pantaloni „prin părțile ruşinoase”. Luptau, cei mai
mulți, pedeştri, înarmați uşor, cu sulițe, încadrându‐se deci în categoria
infanteriei uşoare, fără scut, trupe considerate, în general, de joasă calitate. Există
şi câteva relatări asupra unor sclaveni călare, însă caii par a fi folosiți fie numai de
căpetenii, fie de unități de cercetare, şi, oricum, numai pentru deplasare, fiindcă
de fiecare dată războinicii descălecau pentru a lupta (ceea ce îi distinge net de
nomazi). Specialitatea recunoscută a luptătorilor sclaveni era ambuscada, în
special în zone împădurite sau mlăştinoase; se relatează, de pildă, că se
scufundau în apă, respirând printr‐un tub de trestie, apoi sărind la luptă pe
neaşteptate, cu strigăte înfricoşătoare; dacă inamicul se speria şi fugea, atunci era
de rău, fiindcă, sprinteni şi uşor înarmați, îşi ajungeau şi doborau inamicii,
urmărindu‐i nemilos; dacă inamicul avea timp să se organizeze în linii de bătaie,
preferau să o ia ei la sănătoasa. Despre ei se spun lucruri demne de opere de
groază: că se îmbătau şi îşi ucideau conducătorii dintr‐o ceartă, că sfărâmau
scăfârliile copiilor ca pe bostani şi că mâncau sânii femeilor care alăptau fiindcă le
plăcea... laptele, sau că trăgeau prizonierii în țeapă, supliciu pe care probabil l‐au
introdus în Balcani. Procopius este primul care relatează o astfel de întâmplare,
cu detalii procedurale, foarte probabil pentru că tehnica de execuție era
necunoscută; dar cum obiceiurile rele se învață repede, jumătate de veac mai
târziu comandanții romani pedepseau astfel gărzile care dormeau în post 11 ....

11

Procopius, excursul etnografic despre slavi: De Bello..., VII 14.22‐30; torturi şi execuții: VII, 38,
20‐21.
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Despre credibilitatea acestor relatări trebuie să spunem că nu este tocmai
fără pată. Există aspecte care astăzi pot fi atacate prin evidența arheologică. De
exemplu, pretenția că sclavenii ar fi locuit „pe malurile Istrului” nu are decât un
palid corespondent, majoritatea aşezărilor de epocă aflându‐se la cel puțin 30 de
kilometri de fluviu, iar excepțiile referindu‐se, cu totul, la vreo 5 locuințe...;
zonele cele mai plauzibile a fi locuite de slavi, prin prisma izvoarelor literare, ar fi
între Oltenița şi Galați, dar nici în zona din amonte de Galați, nici pe tivul
Dunării, nici în interior, nu există nicio locuință, darmite vreo aşezare. Aşezările
lor – sau, înțelegeți, cele pe care arheologia le‐a cercetat, în Câmpia Română – nu
sunt răzlețite, ci, din contră, foarte adunate (prin comparație chiar cu un sat din
zilele noastre). Aceleaşi aşezări slave, conform izvoarelor 12 , ar trebui să aibă
multe gropi în care sclavenii şi‐ar fi păstrat avuțiile (de frica jefuitorilor);
asemenea obiceiuri sunt cunoscute, pentru Barbaricum, inclusiv pentru epocile
anterioare, doar că nu se potrivesc deloc cu peisajul arheologic al epocii şi al
locului, gropile de provizii fiind, din contră, foarte rare. În fine, aşezările epocii
sunt mai degrabă puține şi mici, aşa încât nu prea rezultă de unde ar fi provenit
puhoaiele barbare care au tot invadat Balcanii; cât despre fabuloasele tezaure de
aur şi argint pe care sclavenii le‐ar fi dus peste Dunăre – nici strop... Se cunosc cu
totul vreo 4 tezaure de monedă divizionară, de bronz, cu care abia ar putea
cineva plăti vreo cinci pâini! Contradicțiile între ceea ce spun cronicarii epocii şi
ceea ce se poate verifica în zilele noastre sunt destul de multe, aşa încât tot ceea ce
putem citi trebuie tratat cu atât de multă prudență câtă putem avea (vezi fig. 16).
Despre aşezămintele sociale ale slavilor, toată istoriografia sovietică s‐a
folosit, cu mândrie, de pasajele care invocau democrația sclavenilor, faptul că „ei
nu ascultau de nimeni”, iar că toate hotărârile importante erau luate de
„poporul” înarmat (care va să zică „democrația militară” a lui Engels). Aceste
comentarii proletcultiste obliterau un lucru foarte important, şi anume că
scriitorii epocii trăiau într‐o societate autoritaristă, aşezată, de veacuri, într‐o
monarhie absolută, care era considerată singurul model de civilizație acceptabil;
drept urmare, „democrație”, în secolul al VI‐lea p. Chr., era echivalentul anarhiei
(cuvânt angajat explicit pentru a descrie societatea barbarilor sclaveni).
Conducătorii lor se impuneau cel mai adesea doar prin forța brațului şi prin
viclenie, lipsind orice noțiune de legitimitate; în consecință, nu existau nici legi,
nici tratate, iar conducătorii se cam schimbau de sărbători, aşa încât dacă vreun
roman şi‐ar fi propus să negocieze ceva – nu ar prea fi ştiut cu cine, sau nu ar fi
ştiut până la care sărbătoare înțelegerea ar fi fost eventual valabilă. Ei nu țin
jurămintele, pleacă la război „fără vreun motiv” (citeşte „pretext” invocat pentru

12

Strategikon XI 4.5 şi 8.
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declanşarea unui război, conform uzanțelor din lumea civilizată), şi nu‐l încheie
decât în puterea lancei, armele fiind unicul judecător.
Tot prin contrast cu societatea mediteraneană, sclavia cunoscută la aceşti
barbari era una mai degrabă blândă; în sclavie se ajungea, cel mai frecvent, pe
calea războiului, sclavii fiind prinşii care au avut bafta de a fi cruțați. Un luptător
capturat putea fi eliberat fie pe bani (semănau şi sclavenii la ceva cu bizantinii...),
rămânând în slujba stăpânului o vreme, după care putea fi eliberat, eventual
răscumpărându‐se (deci aveau dreptul la mici „proprietăți”, lucruri personale pe
care le puteau acumula). Nu ştim, dar este mult mai puțin probabil ca femeile să
fi fost eliberate, pentru simplul motiv că făceau copii, deci creşteau progeniturile
stăpânului; nu ştim ce se întâmpla cu femeile, pentru că nici cronicarii nu erau
prea interesați să relateze, poate pentru motivul că era un lucru de la sine
înțeles... Nu pare să fi existat o distincție clară între familia „de sânge” şi ceilalți
supuşi, pentru că nici nu prea exista, şi unii şi ceilalți fiind proprietatea
războinicului, care avea asupra tuturor dreptul de viață şi de moarte. Din acest
motiv este mai greu să spunem dacă presupuşii înaintaşi ai slavilor erau
monogami; mai degrabă nu. Ceea ce ştim, din mai multe surse, este că, cel puțin
războinicii mai de soi, se îngropau însoțiți de cea mai dragă femeie, care era
sacrificată 13 şi pusă pe rug, alături de, eventual, alți sclavi, şi că această soartă era
considerată drept o onoare la care oricare femeie decentă ar fi trebuit să viseze.
Cele care nu erau astfel onorate deveneau proprietatea fraților defunctului,
alături de toate cele mişcătoare şi nemişcătoare.
Să nu îşi imagineze cineva că puțin măgulitoarea descriere a slavilor ar
trebui pusă cu totul pe seama spiritului malițios al bizantinilor. Lucruri destul de
asemănătoare spun cronicile ruseşti cele vechi, o jumătate de mileniu mai târziu.
Călugărul Nestor, cel care a lăsat Povestea vremurilor trecute, scria în mijlocul
tribului polianilor, pe care îi descria cu candoare drept absolvenți ai cursurilor de
bună purtare; despre ceilalți slavi, însă (derevliani, radimici, viatici, severiani),
Nestor nu spune deloc de bine: nu cunosc căsătoria, ci răpesc femeile de care au
nevoie, eventual mai multe, trăiesc precum vitele, sau ca bestiile din pădure şi mănâncă
lucruri necurate, nu ştiu cuviința în fața părinților sau a nurorilor, etc. Asemenea
vituperații nu sunt de luat întocmai, ci mărturisesc o caracteristică universală:
alteritatea celuilalt (pleonasm necesar). Modelele moralizatoare se folosesc de
ceilalți pentru a condamna practici sociale proprii. Lumea „civilizată” se
construieşte prin diferență şi prin puterea exemplului, bun sau rău. Nici grecii
arhaici nu procedau altfel, descriind periplul legendar al lui Odiseu, care‐şi cauta
drumul spre casă prin locuri anormale, având de a face cu antropofagi, lotofagi şi
13

Strategikon, sursă contemporană (sfârşitul veacului VI), pretinde că femeile se sinucideau la
mormânt (apud Curta 2006, 44).
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vrăjitoare, adică nu foarte diferit de lumea basmelor în care cealaltă lume este de‐
andoaselea, cu rădăcinile copacilor în aer. Cu nimic diferiți erau grecii epocii lui
Iustinian, ricanând democrația sclavenilor.
Peisajul pictat de bizantini este cel al unei societăți foarte simple, naturale,
cu legi aspre, cele ale supraviețuirii; absența unor instituții de drept care să
reglementeze proprietatea (fie şi asupra persoanelor) este caracteristica unei
societăți primitive, în care puteai avea ceea ce puteai lua, adică lucruri în general
mobile. Proprietatea asupra pământului nu era încă un fapt reglementat în veacul
IX, stârnind mirarea bizantinilor; ceea ce, negreşit, s‐a transformat în literatura
sovietică (inclusiv cea scrisă în occident) drept un semn distinctiv al simțului de
dreptate cu care slavii s‐au născut; fiindcă unde nu este proprietate nu există nici
nedreptate, nu‐i aşa? Engels dixit.
Nu cunoaştem nicio personalitate a sclavenilor aparținând primei generații
care a făcut panică la Dunăre. Sclavenii sunt un soi de personaj colectiv,
şturlubatec şi intratabil. Primul conducător pe care îl cunoaştem, pe nume, este
Dauretas (cu o rădăcină mai degrabă iraniană, nu‐i aşa?), localizat, cu ai săi,
undeva la nordul Dunării de Jos. La 578 sclavenii lui Dauretas întreprind o nouă
expediție memorabilă, ducând din nou în ruină provinciile europene ale
Imperiului. Succesul, pe cât de mare, pe atât de neaşteptat, a stârnit nu numai
mânia romanilor, dar şi invidia khaganului avar; lacom ca oricare şef care se
respectă, stăpânul Dunării de Mijloc trimite la Dauretas un sol, cerându‐şi partea.
Scena reprodusă de Menander aduce negreşit aminte de înfruntările homerice,
care începeau cu un festival de amenințări şi se încheiau într‐o baie de sânge; aşa
că, după ceremoniosul schimb de sudălmi, Dauretas taie solii. Fără trupe în
Balcani – plecate, de această dată, nu în Italia, ci la celălalt capăt al lumii, în
Armenia – romanii se oferă să‐i ajute pe avari să se răzbune, şi transbordează
câteva zeci de mii de călăreți de la Dunărea Mijlocie până la unul din vadurile de
la Dunărea de Jos, foarte probabil cel de la Carsium (Hârşova‐Vadul Oii).
Urmează obişnuitul pârjol, pe un teren a cărui descripție sugerează dealurile
Buzăului (cu „păduri şi văgăuni”), curajoşii sclaveni risipindu‐se ca potârnichile.
Acesta pare a fi momentul când avarii devin stăpânii de facto ai întregului curs al
Dunării, pe segmentele mijlociu şi inferior, aducând în ascultare sclavenii din
ambele bazine, alături de mulți alții (gepizi şi cutriguri în primul rând). La
întoarcere, drept recunoştință pentru ajutorul acordat de romani, avarii
prăpădesc tot Illyricum, evenimentul fiind marcat de încetarea existenței unor
cetăți, dar şi de îngroparea a numeroase tezaure monetare (şi, înțelegeți
dumneavoastră, dragi cititori, de ce nu au mai fost recuperate din
ascunzători...). 14
14

Chiriac 1993.
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Anii ‘80 ai veacului VI sunt începutul
sfârşitului pentru civilizația romană în
Balcani. Deşi tributul cerut de avari a
crescut la cote astronomice, iar romanii au
tot plătit, foamea avară era tot mai mare.
Rând pe rând, cetăților dunărene le vine
rândul la pârjol, iar apoi urmează alte oraşe
din interior. La aceste acțiuni par să fi
participat, pe baze sistematice, atât slavii
din bazinul mijlociu al Dunării, cât şi cei de
la Dunărea inferioară. Cei dintâi sunt
amintiți explicit, având ca sarcină de a
organiza traversările Dunării – una dintre
calitățile recunoscute ale sclavenilor fiind
aceea de navigatori pricepuți, chiar dacă
numai în canoe...; cu siguranță, au avut şi
alte sarcini, tipice „cărnii de tun”.
Campaniile avare sunt purtate cu măiestrie,
folosind
întotdeauna
diversiunea
fronturilor secundare, atrăgând într‐o
direcție falsă subțiatele trupe balcanice. Ba
invadau cutrigurii în Dalmatia, ba slavii de
Fig. 11. Turn de asediu gigantic,
vest tăbărau în jurul Thessalonicului, cel
dotat cu catapulte.
mai important oraş balcanic, ba năvăleau
slavii prin vadurile Dunării de Jos şi
pârjoleau țărmul Mării Negre. Abia apoi venea lovitura de grație a cavalerilor
răsăriteni, care acționau energic, prăpădind câte un oraş pe săptămână, precum
un nor de lăcuste care tunde vegetația până la țărână, apoi îşi ia zborul,
întunecând soarele...
În aceste împrejurări se produce prima aşezare a sclavenilor în Balcani.
Data exactă face încă obiectul disputelor, însă multe opinii înclină către anul
584/585 15 . Locația noilor „colonişti” nu este, cum poate ar trebui să ne aşteptăm,
pe celălalt mal al Dunării, ci vreo 600 de km mai la sud, în împrejurimile oraşului
Thessalonic (astăzi Salonic). S‐a păstrat o cronică, de sorginte ecleziastică, ce evocă
grelele încercări la care au fost supuşi locuitorii cetății, care au rezistat numai
datorită intervențiilor miraculoase ale Sf. Dimitrie, patron al oraşului. Se
înregistrează mai multe asedii, din care unul pe timp de noapte – una dintre

15

Anul bizantin începea la 1 septembrie, aşa încât emisiunile monetare, cât şi multe dintre
documentele epocii se datează între septembrie şi august anul următor.
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specialitățile sclavene –, susținut de o trupă relativ mică, compusă se pare doar
din slavi, şi un alt asediu – „asediul de o săptămână” – întreprins de o mare
armată, condusă de khagan însuşi, în care slavii constituiau doar o parte a
asediatorilor. Deşi armata oraşului era plecată, iar orăşenii trebuiau să se apere
singuri, zidurile au rezistat iar invadatorii au trebuit să plece; dar nu foarte
departe. Cel puțin o parte a corpului expediționar s‐a aşezat în împrejurimile
oraşului, în ținuturile muntoase dinspre vest. Îi găsim tot acolo, aproape un veac
mai târziu, la asediul din 677, conform unei continuări anonime a Miracolelor
Sfântului Dimitrie. De această dată sclavenii sunt un fel de țărani enervați, care‐şi
apără pe mitocanul lor rege Perbundos, cel care vorbeşte şi se îmbracă elineşte,
dar consumă creştini la micul dejun. Oraşul este din nou asediat, dar Sf. Dimitrie
intervine din nou, infailibil, luând mințile meşterului care construise un turn de
asediu (fig. 11). Inamicii nu mai apar aici ca nişte barbari de coşmar, ci ca nişte
vecini pricinoşi, dar nu tocmai lipsiți de resurse, cu ogoare întinse şi cu
hambarele pline, mânuind grele scule de asediu; ei însă nu reprezintă o
comunitate concurentă şi coerentă, condusă de un singur om (Perbundos era doar
unul dintre „regii” slavi, cuvâtul nefiind altceva decât o găselniță a vocabularului
grec, îndrumând către minusculele regate ale arhaicului), ci o sumedenie de
triburi, care acționează fiecare pe cont propriu, când unite, când dezbinate. Nu
întâmplător, unii dintre vecinii slavi asaltau zidurile, înfometând cetățenii
oraşului, în timp ce alții aduceau în portul asediaților vitalele grâne, desigur nu
pe gratis.
Pentru a încheia periplul sud‐balcanic, să spunem că slavii sunt semnalați
în Macedonia şi Grecia până târziu, prin veacul al IX‐lea, unde ar fi fost, se
presupune, chiar element etnic dominant, o parte a populației greceşti fiind
refugiată temporar, din cauza urgiei slavo‐avare, tocmai în Magna Graecia, adică
în Italia de sud şi Sicilia. Izvorul de referință – Cronica din Monemvasia – nu
reprezintă tocmai un izvor istoric dezinteresat, aşa că acuratețea informațiilor
transmise poate fi pusă sub semnul întrebării. Oricum, prezența slavilor (şi a
avarilor?) în Grecia centrală se susține a fi atestată prin prezența unor necropole
de incinerație, în urne modelate manual sau pe roata lentă, precum cele de la
Olympos, Argos sau Corinth. Atribuirea acestor obiective invadatorilor slavi s‐a
făcut cu mult entuziasm 16 , mai ales în baza faptului elementar că grecii erau
creştini de cel puțin două veacuri, iar cimitirele lor erau cele binecunoscute, de
înhumație, cu orientare vest‐est, iar ceramica grecilor nu ar fi putut fi atât de
primitivă. Echipele de arheologi implicate în această cercetare nu aveau însă
niciun fel de experiență pe obiective şi materiale considerate îndeobşte „slave”
(ceramică tip Praga, sau tip Korceak), aşa că au atribuit slavilor forme ceramice şi

16

Critica la Curta 2006, 205.
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tipuri decorative complet necunoscute în „teritoriile de baştină”; pentru a
exemplifica doar, unele dintre urnele din necropolele „slave” din Grecia au decor
realizat prin incizare superficială cu măturica, procedeu decorativ complet
necunoscut în teritoriile nord‐dunărene, nici măcar în Pannonia, respectiv în
zonele de unde, prezumtiv, proveneau „migratorii”. Care ar fi adevărul? Există
argumente în ambele sensuri... Slavii ar fi putut deprinde unele caracteristici
culturale locale, ca de pildă decorul cu măturica; oricum, e puțin probabil ca
războinicii să fi produs ceramică (meşteşugurile erau rezervate oamenilor de la
marginea societății; doar meşteşugul armelor era demn de un bărbat...), iar atunci
intervenția unor producători locali nu poate fi exclusă. Ceramica modelată
manual defineşte, în primul rând, popoarele barbare; există însă tot mai multe
indicii că, în vremuri de restrişte, civilizații cetățeni romani manufacturau şi ei
astfel de produse barbare, de nevoie. De altfel, secolul VII este perioada când, pe
întinse suprafețe ale Imperiului (dar şi în afara lui, precum în Muntenia şi
Transilvania), producția de serie a ceramicii modelate pe roata rapidă a olarului
cedează locul modelării pe roata lentă, mult mai primitivă şi ca tehnologie, şi ca
rezultat; a existat chiar un hiatus de câteva decenii, când ceramica modelată fără
ajutorul roții olarului pare să fi avut exclusivitatea; fenomenul este bine
documentat în Muntenia şi sudul Transilvaniei, este relativ clar pentru teritoriul
nordic al Bulgariei, şi nu poate fi decât asemănător în alte zone din Balcani. În
fine – ar fi cu totul exclus ca o parte a populației creştine, lipsite de asistența şi
autoritatea bisericii, să se fi întors la practici păgâne? Unii spun că ar fi exclus 17 ...
Dar ce este exclus în comportamentul uman?
Revenind la Dunăre şi la războaiele slavo‐avaro‐romane, apogeul a fost
atins în ultimul deceniu al veacului al VI‐lea. În 591 Imperiul încheie pacea cu
persanii, dedicându‐se soluționării cronicei crize dunărene. După şase decenii de
pasivitate, armatele romane sunt trimise dincolo de fluviu, cu misiunea clară de
a‐i extermina pe opozanți. Sesizând valoarea strategică a diversiunilor întreprinse
de slavii de la Dunărea de Jos, romanii par decişi a le lua avarilor acest pion
strategic, cu orice preț. Prima victimă este Ardagast 18 , cel care haiducise, în anii
‘80, până la Adrianopole. Teritoriul său se află imediat dincolo de Dunăre, iar
pentru a înțelege că surpriza a fost reală, ar trebui să ne imaginăm apropierea de
cel mai frecventat vad al Dunării, cel de la Silistra (Călăraşi, pe malul românesc).
17

Barnea, Ştefănescu 1971, 62; Stanilov 1987, 40, pe motivul că după trei veacuri de creştinism
nu se putea renunța la credință (nu‐mi este clar care este de fapt argumentul). Zugravu 1997
(103‐105) exclude practicarea incinerației de către creştini, deşi recunoaşte că Biserica nu a
întocmit nicio normă cu valoare dogmatică privind ritul, în mileniul I (id, 427).

18

Un nume cu sonoritate germanică, nu? Există însă un râu Arda în Bulgaria. Toponimul nu
este însă considerat nici germanic, nici slav, ci pre‐indo‐european sau tracic (Paliga 2006 c,
130).

99

slavii timpurii
Durata şi anvergura confruntării nu lasă dubii asupra faptului că teritoriul
controlat de Ardagast, ca şi resursele sale umane, erau foarte reduse. Imediat apoi
este atacat teritoriul lui Musokius 19 , aflat undeva mai în interior, dar nu mai
departe de două zile de marş. Romanii, nici foarte mulți, nici foarte siguri de ei,
într‐un teritoriu sălbatic şi necunoscut, recurg la orice tertip pentru a‐şi lua
inamicul pe nepregătite. Întâi vine trădarea, un supus gepid al lui Musokius
(foarte probabil sclav, captiv de război) le spune romanilor ce şi cum, apoi se şi
oferă a‐şi dezinforma stăpânul; acesta află că dincolo de un râu (Ialomița?) s‐ar
afla refugiați sclaveni, din comunitatea lui Ardagast, care ar fugi de romani, şi
care au nevoie de canoe pentru a scăpa dincoace de râu; fugarii nu erau fugari şi
nu erau sclaveni, ci soldați romani care traversează râul în puterea nopții şi cad
asupra sclavenilor la sfârşitul unei serbări bahice (Musokius tocmai îşi îngropase
un frate 20 ). Aşa că iese măcel pe cinste. Şi se mai face o sărbătoare, cu băutura
morților, atât de rău încât santinelele adorm, iar romanii, beți în satul sclavenilor
mântuiți, cad pradă răzbunării vecinilor. Cu acest prilej se povesteşte că
comandantul Priscus ar fi tras în țeapă santinelele adormite ale romanilor,
folosind adică un supliciu sclaven...
Se schimbă comandantul armatei balcanice şi direcția de lovitură. Noul
comandant, Petrus, fratele împăratului Mauricius, porneşte de la Odessos, de pe
țărmul Mării Negre. După puțină vreme avangarda surprinde câteva sute de
sclaveni, care aveau brațele prea pline de pradă pentru a se mai putea apăra; ceea
ce nu înseamnă că nu au încercat. Mergând mai departe spre vest, Petrus dă de o
trupă de bulgari, care se plimba la pas, iar nomazii nu înțelegeau supărarea
romanilor, fiindcă ei ştiau că se află pe pământ... avar. E destul de limpede că ne
aflăm într‐o perioadă când nimeni nu mai ştie unde este granița, şi nici măcar un
„râu” ca Dunărea nu pare un reper suficient de respectabil; confuzia, ce poate să
fi fost reală, este că romanii scăpaseră de mult hățurile la Dunărea mijlocie,
controlul în jurul Cazanelor Dunării fiind mai mult o amintire, ca mai tot
Illyricum, iar întîlnirea cu pricina se afla aproape de granița acestei dioceze cu
Thracia. Nu ar trebui să ne mire că bulgarii nu aveau cunoştințe prea exacte în
materie, câtă vreme şi cronicarii bizantini mai încurcau lucrurile...

19

Un nume pe care nu ne putem abține să nu‐l legăm de anticul Mousaios, fiindcă, oricum,
analiza Jurnalului de Front transmis de Theophylact Simocatta indică acțiuni într‐o zonă
geografică proximă actualului râu Buzău (Curta 2006, 89, nota 87). Nu este clar dacă acesta
era numele real al căpeteniei sclavine, sau o poreclă dată de bizantini, după numele râului.

20

Corelația dintre festivitățile funerare şi consumul zdravăn de alcool este în perfect acord cu
relatările Cronicii lui Nestor, 500 de ani mai tâziu.
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Fig. 12. Oraşe şi fortificații importante de pe Limes şi din Peninsula Balcanică.

Următoarea expediție romană nord‐dunăreană porneşte, cu acelaşi prilej,
de undeva de la gura Oltului. Trupa romană de recunoaştere trece fluviul, apoi se
odihneşte, atât de adânc încât este capturată de călăraşi sclaveni (se vede treaba –
tot o trupă de recunoaştere, trimisă pe malul Istrului fiindcă foiala de la romani
era prea evidentă). Petrus hotărăşte totuşi să forțeze fluviul cu grosul trupelor,
deşi efectul surpriză fusese ratat. Sclavenii se apără de pe mal, cu o ploaie de
săgeți, şi nu se ştie cum s‐ar fi terminat tărăşenia dacă o săgeată nu ar fi lovit
mortal căpetenia sclavenă, Piragast 21 . Rezistența sclavenă pe mal se destramă, şi
începe urmărirea, într‐un necunoscut teritoriu din interior. Dar, în graba lor,
romanii nu avuseseră timp să treacă şi caii peste Dunăre, aşa că urmărirea pe jos
a sclavenilor se transformă într‐o înaintare de‐a Baba Oarba. Conduşi de un ghid
dubios, romanii merg trei zile şi nu dau de fir de apă, ceea ce cam sună a basme
(unde ar putea aceasta păți cineva, oriunde în sudul României? nici măcar între
dunele de nisip din Oltenia!), mai exact a explicație pentru împrejurări ruşinoase.

21

Pentru o sugestie asupra etimologiei numelui – vezi Anexa 4.
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În fine, armata deshidratată ajunge la o baltă 22 , în marginea unei păduri,
prilejuind cronicarului Simocatta lamentația că soldații romani aveau de ales
între moartea de fier şi moartea de sete.
Ca într‐o bătălie în care fiecare dintre părți încearcă să întoarcă flancul
stâng al adversarului, avarii răspund aventurilor muntene ale romanilor prin
contra‐atacuri la sud de fluviu. Întâi de toate – trimit cutrigurii la Singidunum, iar
aceştia fărâmă zidurile. Priscus, revenit la comandă după înfrâgerea lui Petrus,
răspunde cu un nou raid‐surpriză. Din câte ne dăm seama, romanii nu mai
controlau la acea dată nici culoarul strategic principal Serdica‐Naissus (adică Sofia‐
Niş, vezi fig. 12), nici culoarul secundar al drumului săpat în stâncile Cazanelor,
pe dreapta Dunării. Aşa că armata romană trece din nou fluviul, undeva în aval
de Cazane, face marş forțat înspre vest, apoi traversează înapoi, la sud, în dreptul
localității Novae din Moesia Prima (în Serbia, în amonte de Cazane; a nu se
confunda cu Novae din Moesia Secunda, respectiv Bulgaria), de unde ajunge în
insula‐fortăreață Viminacium. De acolo se deplasează pe Dunăre spre
Constantiniana, pentru tratative (eşuate) cu khaganul, iar la întoarcere, de
supărare, prăjeşte şi el Singidunum (Belgradul zilelor noastre), cu cutriguri cu tot.
Iarna întrerupe partida, care însă continuă vioi, de îndată ce va fi posibil.
Avarii nu puteau să agreeze uriaşul tupeu al lui Priscus, care se avânta cu
ceva mai mult de o poteră la doi paşi de centrul puterii avare (Tisa inferioară), şi
încă pe poteci atât de neortodoxe. Aşa că urmează un răspuns pe măsură: armata
avară face o excursiune în josul Dunării, alegând ca țel final oraşul Tomis 23 .

22

Pentru exactitate, cronicarul (sau, mai exact, acel jurnal militar pe care l‐a folosit, v.
Theophylact Sim. VII, 5) se referă la un râu pe nume Ilivakia. Cei mai mulți autori preferă să
identifice acest curs de apă cu Ialomița, numele râului apărând şi într‐unul din episoadele
nord‐dunărene ale lui Priscus. Personal cred că fie sursa se înşela asupra cursului de apă, fie
Simocatta credea că toate râurile nord‐dunărene se chemau Ilivakia, fie este un substantiv
comun pe care romanii întâi l‐au pocit, apoi l‐au luat de nume propriu, fie, în fine, existau
două râuri cu acelaşi nume (astăzi, de exemplu, există un Călmățui în zona din Bărăgan unde
acționase Priscus, iar un alt Călmățui imediat în stânga gurii Oltului, adică în zona unde,
probabil, luptaseră soldații lui Petrus). Toate acestea pentru simplul motiv că zonele de
concentrare ale armatei romane, în cele două campanii, erau prea deosebite pentru a se
încheia cu bătălii pe malul aceluiaşi râu. Ar fi oricum destul de puțin probabil ca
comunitățile slave din zona prăpădită de Priscus să mai fi avut resurse, doi ani mai târziu, de
a administra o înfrângere succesorului său.

23

Izvorul vorbeşte despre Tomea (Theoph.Sim. VII 13), ortografie care stârnit nesfârşite
comentarii. Nu este ceva neobişnuit ca un oraş să fie cunoscut în 4 sau 8 ortografii diferite, pe
parcursul a câteva secole. În acest caz s‐a propus o localitate minoră din Moesia Prima.
Personal cred că armata palatină nu s‐ar fi deranjat pentru atâta lucru, iar capacitatea
bizantinilor de a avea date corecte de pe frontul din Illyricum pare foarte discutabilă, la acest
moment istoric. Poate fi vorba însă şi despre o confuzie a sursei, care pomeneşte de Tomea în
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Evident, romanii se impacientează, alertând armata capitalei, sub comanda lui
Comentiolus, şi chemându‐l pe Priscus mai aproape de front, adică făcând exact
ceea ce avarii urmăreau, să li se scoată acul din coastă. La Tomis situația devenea
destul de încurcată, fiindcă oraşul era încercuit de avari, dar avarii erau încercuiți
de armata romană; adversarii ajunseseră într‐un enervant zugzwang, în care cine
muta primul pierdea. Foametea scoate combatanții din încurcătură, fiindcă oferă
prilejul tratativelor: avarii aveau să dea mâncare romanilor (ce umilitor, şi cât de
pe dos!), iar romanii lăsau avarii să iasă din încercuire. Doar că, după perfectarea
schimbului, scăpați la larg, avarii încep să facă ceea ce ştiau mai bine: jefuiesc.
Comentiolus, în fruntea rezervei imperiale, le ține calea, în pasul Kotel, teoretic o
poziție defensivă greu de covârşit, însă lucrurile ies din nou anapoda iar romanii
sunt măcelăriți, iar Cometiolus scapă cu fuga (vreo săptămână nu s‐a oprit...).
Romanii păreau într‐o situație fără speranță, incapabili să răzbească
vrăjmăşia dunăreană; iar, în urma ultimei înfrângeri, aveau să mai treacă vreo doi
ani înainte de a mai încerca ceva. În 599 armata palatină, sub conducerea
aceloraşi generali Priscus şi Comentiolus, apare din nou în Illyricum, oprindu‐se
în acelaşi avanpost din insula Viminacium. De aici trupele trec din nou pe
„continent”, zice cronicarul, iar din context înțelegem că este vorba despre malul
drept, mişcare interpretată de toată lumea drept o declarație de război (deducem
o înțelegere de pace, între timp, dar şi faptul că avarii se considerau stăpâni pe
ambele maluri ale Dunării). Khaganul îşi lasă o parte a oastei să păzească malul
stâng al Dunării, sub comanda fiilor săi, şi pleacă cu grosul trupelor într‐un marş
ocolitor, dar obligatoriu, peste Tisa, Dunăre, Sava, apoi din nou peste Dunăre,
spre Singidunum, pentru a ajunge în spatele inamicului, a‐l separa de restul
imperiului şi de eventualele ajutoare. Cum Comentiolus s‐a îmbolnăvit subit,
rămâne în Viminacium cu garnizoana, lăsându‐l pe Priscus să se descurce.
Încercatul general avea de ales între a muri de foame la Viminacium sau a da piept
cu cele mai bune trupe avare, pe „continent”, pentru a ieşi din încercuire;
alternativele nu i‐au plăcut, aşa că a forțat Dunărea, spre inima khaganatului
avar, într‐o acțiune aparent sinucigaşă. În aproximativ două săptămâni au loc cel
puțin şapte bătălii între armata condusă de Priscus şi fiii khaganului, care pier în
luptă rând pe rând, alături de oamenii lăsați în grijă. Khaganul însuşi bate tot
lungul drum înapoi, pentru a mai salva ce se mai putea. Are loc o ultimă bătălie,
în apropierea Tisei inferioare, în urma căreia romanii iau un mare număr de
prizonieri, iar cronica dă şi nişte cifre: 3000 de avari, 6200 de „alți barbari” şi 8000

două locuri (v. şi VIII 3‐4; pe larg la Teodor E 2003), însă conjuncturile fac puțin probabil să
fie vorba despre acelaşi oraş. Această dispută are însă puțină relevanță în contextul discuției
noastre de aici.
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de sclavini 24 . Structura etnică a prinşilor dă o bună măsură a ceea ce numim, în
general, „armata avară”: avarii propriu‐zişi, respectiv cavaleri nomazi, reprezintă
doar 17%; sclavenii, din contră, reprezintă doar ceva mai puțin de jumătate
(46,5%), adică majoritatea relativă a „armatei avare”. Ce reprezintă însă acea
categorie a „altor barbari”? Cu siguranță ceva cutriguri (cei care arseseră
Singidunum câțiva ani mai devreme), ceva gepizi (care locuiau în chiar zona de
conflict, trei comunități gepide fiind măcelărite cu doar câteva zile mai devreme),
şi, destul de sigur, şi alții, fiindcă statul avar era un cazan al popoarelor – toți
bătuții khaganului de‐a lungul timpului. Lista ne arată ceea ce trebuie să ştim,
adică avarii, apoi sclavenii, apoi ceilalți, cei care nu contează militar şi politic, şi nu
trebuie să ne încărcăm mintea cu aşa ceva. Iată de ce, pentru scopurile propuse de
noi, prezentarea mai detaliată a războaielor avaro‐romane este un obiectiv demn
de atenție.
Niciodată nu păruse steaua romanilor mai strălucitoare pe cer... Într‐un
blitzkrieg de 20 de zile generalul Priscus aneantizase puterea avară, incapabilă, de
acum, de a‐şi apăra propriul teritoriu şi familiile. Sau aşa părea... Dar sorții se
aleseseră altfel, iar zilele stăpânirii romane la Dunăre erau numărate...
Mesagerul trimis la Constantinopol pentru a anunța epocala victorie avea
să nu ajungă niciodată; ajungea în capitala Bizanțului, în schimb, solul avar, care
avea să prezinte situația în propria viziune: Priscus stricase bunătate de pace,
neprovocat, pricinuise supuşilor avari multe neplăceri; în consecință, dacă nu era
retras iar prizonierii nu erau eliberați – avea să fie vai şi amar; sau avar.
Împăratul Mauricius, singurul care avusese curajul de a provoca avarii la o luptă
decisivă, s‐a lăsat intimidat şi a dat ordinele de rigoare: Priscus era demis,
prizonierii vor fi eliberați, armata va părăsi teritoriul avar, dar şi Illyricum, pentru
a salva pacea... Comentiolus, care‐şi revenise din greaua suferință pentru a prelua
comanda, conduce încă o retragere dezastruoasă; în drumul spre casă, încercând
să evite ciocnirile cu barbarii care zumzăiau cam peste tot, alege un drum părăsit
de un veac, Pasul lui Traian, un pasaj montan înalt; şi, cum se întâmplă când
lucrurile merg prost, iarna a venit o lună mai devreme, degerând trupurile
istovite ale eroilor de pe Tisa.
Cu Priscus căzut în dizgrație, cu un Comentiolus bătut de zăpadă, la
comanda trupelor balcanice se întoarce Petrus. Chiar şi un naiv ar înțelege că
urmează o nouă nenorocire; dar puțini ar bănui o catastrofă demnă de orele astrale
ale omenirii...
Războaiele neîntrerupte, pentru aproape un deceniu, creaseră o situație
fără precedent: armata nu mai avea mâncare. E greu de spus că autoritățile se

24

Theoph. Sim. VIII, 3.
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temeau că armata îşi va jefui propriii cetățeni; se mai întâmplase. Autoritățile se
temeau, mai degrabă, că de la cetățenii romani nu mai era nimic de luat. Şi atunci
împăratul se decide să trimită armatei un ordin de care se temea toată lumea: să
treacă Dunărea şi să ierneze acolo; adică să mănânce de la gazde. Militarii
„romani” aveau acum de ales între a muri de foame acasă, sau a muri de ger şi
pişcături de suliță, la vecinii nord‐dunăreni; militarii au ales însă ceea ce li se
părea cel mai puțin periculos: să‐l lichideze pe împărat! Un ofițer inferior, pe
nume Phocas, preia comanda trupei, ofițerii „recalcitranți” sunt arestați sau
hăcuiți, iar rebelii iau calea capitalei, îl dibuiesc pe Mauricius, iar ofițirul cel
belicos, Phocas, devine împăratul romanilor... 25
Această teribilă întâmplare, din anul 602, a fost multă vreme considerată
sfârşitul stăpânirii romano‐bizantine în Balcani. Deducția istoricilor, care
presupuneau că, în absența armatei de la Dunăre, avarii şi sclavenii ar fi profitat,
pentru a organiza o invazie fără precedent, s‐a demonstrat ulterior a fi doar una
dintre multele supoziții plauzibile, dar neadevărate. Dintr‐un motiv sau altul,
fioroşii duşmani dunăreni au hotărât ca nu este cazul; posibilele motive ar fi mai
multe, între care raționamentul simplu că, dacă soldații romani făceau foame la
sudul Dunării, şi avarii ar fi pățit la fel (şi cine ar jefui o fostă bancă? mă rog, s‐a
mai auzit...); nici resursele lor nu erau inepuizabile, iar pentru a organiza
campanii de anvergură trebuiau să aştepte să le crească pruncii, fiindcă pierderile
pricinuite de Priscus fuseseră considerabile...
...Sau, oricum, cronicile nu mai menționează niciun eveniment balcanic
major, pentru peste un deceniu. Avea să fie în iarna anilor 613‐614 când urgia
avară avea să se abată iarăşi asupra Balcanilor debili. Acum aveau să piară
ultimele baricade ale romanității balcanice, precum Naissus şi Serdica, iar cronicile
atestă valuri de refugiați, fugiți din munții Balcani tocmai până pe țărmurile
Mării Egee. Acesta pare momentul final şi pentru cetăți din Dobrogea, precum
Histria (cu istoria ei de 12 veacuri), Halmyris sau Capidava.
Pentru anii imediat următori se mai cunosc incidente „minore” care
afectează Balcanii, însă vestea cea mai proastă avea să vină de la mari depărtări:
persanii au cucerit Egiptul în 619. Țara dăruită de Nil era un soi de „perlă a
coroanei”, iar pierderea ei avea aceeaşi semnificație a disoluției unui imperiu, ca
şi pierderea Indiei de către monarhia britanică. Dincolo de alterarea enormă de
prestigiu, imperiul pierdea principalul său grânar, locul de predilecție de unde
era alimentată armata balcanică. Nu‐i vorbă, această armată nu mai exista din
605, când noul împărat, Phocas, încheiase cu avarii o pace „eternă”, pentru a‐şi
putea folosi toate resursele împotriva inamicului principal, persanii, trupele fiind

25

Detalii la Teodor E 2003.
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mutate în Asia. Acolo aveau să rămână, până spre sfârşitul veacului, iar unul
dintre motive a fost tocmai imposibilitatea logistică, alături de ruina strategică.
Este cazul să subliniem aici că prăbuşirea stăpânirii Imperiului roman în
Balcani are cauze multiple, nu doar asediul neobosit al barbarilor transdanubieni.
Scăderea resurselor economice şi eşecurile militare s‐au alimentat reciproc,
constituind un ghem de cauzalități greu de descurcat.
Anul 626 este printre acele puține repere pe care un amator de istorie nu ar
trebui să‐l uite... Figura împăratului erou căzuse nu numai în desuetitudine, dar
şi în ridicol, odată cu uciderea lui Valens de către goți, pe câmpul de la
Adrianopole, în 378. În 610, însă, pe tronul lui Constantin cel Mare se suise un
nou împărat, Heraclius, aflat într‐o situație mult prea disperată pentru a mai ține
cont de ridicol. Imperiul pierduse practic controlul în Balcani, iar posesiunile lui
asiatice se duceau, rând pe rând (Siria, Palestina, Egiptul, etc). A hotărât că va
plăti prețul cerut de avari pentru pace, oricare va fi el, iar în 622 a părăsit capitala,
pentru multă vreme, punându‐se în fruntea armatei bizantine. Patru ani mai
târziu, el încă se străduia să găsească punctul slab al apărării persane, şi se afla
tocmai prin... Georgia de azi. Blocat în asedii care nu mergeau, a scăpat din
atenție că o armată persană se îndrepta spre Constantinopole. Vestea cea mai
proastă avea să vină: o altă armată se îndrepta spre capitală, şi era vorba despre
armata avară. Asediul avea să fie proba de viață şi de moarte a metropolei de la
porțile Europei. Apărarea avea să fie condusă de patriarhul de Constantinopole,
evenimentul devenind un veritabil „război de apărare a patriei”, în care a luptat
orice om valid. Situația era extrem de grea, capitala fiind separată de restul
imperiului, şi pe apă şi pe uscat, avarii, slavii şi bulgarii asaltând zidurile
europene, iar persanii încercând să forțeze Bosforul. Numeroasa dar primitiva
flotă slavă a fost scufundată în chiar tentativa de a penetra portul oraşului, apoi
barbarii dunăreni au fost respinşi şi pe uscat. Campania s‐a transformat într‐un
dezastru pentru barbari, slavii fiind măcelăriți şi de propriii aliați şi stăpâni avari,
după acuzația de laşitate. Rămaşi singuri, persanii s‐au retras şi ei. Consecințele
eşecului aveau să fie dezastuoase pentru asediatori. În chiar anul următor armata
persană avea să fie pulverizată de împăratul Heraclius, imperiul persan având
a‐şi găsi un subit sfârşit. Avarii aveau să‐şi ia şi ei porția de amărăciune în jurul
anului 630, când o revoltă a slavilor de vest va distruge renumele fioros al
nomazilor, şi îi va diminua sever influența.
Lucrurile păreau să meargă foarte bine pentru Heraclius. Însă doar păreau.
Soarta lui era schimbătoare şi crudă precum a unui erou tragic, salvat din
ghearele disperării doar pentru a se prăbuşi când părea invincibil, şi rămâne cu
destul timp pentru a‐şi savura dezastrul. În vidul de putere lăsat de dispariția
statului persan avea să se ridice furtuna deşertului: arabii. Nicicând un imperiu
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atât de mare nu s‐a ridicat atât de repede... Ceea ce pentru bizantini părea un
succces deplin, la 630, avea să se arate a ruină deplorabilă la 640, imperiul fiind,
din nou, redus la teritoriile sale anatoliene. 26
Cam la aceeaşi epocă lucrurile luau o întorsătură neaşteptată şi în centrul
Europei. Înfrângerea coaliției avare în fața Constantinopolului avea să aducă
multă frustrare şi instabilitate. Detaliile războiului civil care va fi izbucnit în
Avaria nu se cunosc, ajungând la noi doar ceva din urmări. Din aceste confruntări
a rezultat un organism politic nou, atribuit venzilor, la marginile nord‐vestice ale
imperiului avar. Populația cu acest nume s‐ar fi răsculat, sub conducerea unui
negustor franc, pe nume Samo, noua încropire fiind cunoscută sub numele de
statul lui Samo. Într‐un răstimp foarte scurt, până la cel mai târziu 631‐632, noul
stat respinsese mai multe tentative avare de a‐i readuce sub ascultare, dar, şi mai
răsunător, învinsese chiar pe regele francilor Dagobert I, impunându‐se pe
eşichierul politic european ca un factor decizional, care nu a ezitat să se amestece,
ulterior, în complicatele chestiuni succesorale din regatele francilor 27 .
Vorbim însă, din nou, despre o atribuire etnică incertă. Slavii erau renumiți,
până atunci, prin incapacitatea lor de a se organiza, de a lupta singuri şi de a‐şi
apăra cauza; victoria împotriva celor mai importante armate de pe continent nu
poate decât ului. Există şi premize care ar explica parțial situația: Fredegar,
cronicarul (franc şi el) de la care ştim povestea, relata că răsculații erau befulci, un
cuvând de origine germană însemnând gardă, pază, respectiv unități de gardă ale
avarilor 28 ; că ei purtaseră efectiv acel nume, sau este doar o „traducere”
occidentală – nu se poate preciza; devine însă destul de clar de unde resursele
militare, de organizare şi capacitatea de acțiune. Un alt detaliu ne reține însă
atenția: numele lor – wend, care se leagă de venethi, cei amintiți, cu minime variații
ortografice, şi de Tacitus (sec. I), şi de Iordanes (sec. VI), cu referire la un
perimetru geografic cel puțin similar. Despre nume s‐a speculat îndelung, dar
explicația cea mai credibilă a originii numelui rămâne cea celtică (vezi Veneția) 29 .
Întreaga zonă despre care vorbim – Moravia, Boemia, Austria inferioară – are o
importantă istorie celtică. Foarte adevărat, Fredegar însuşi îi considera slavi, în
bună tradiție bizantină, dar avem serios a ne întreba ce înțelegeau intelectualii
secolului VII din acea noțiune. Cel mai probabil, slavi erau, printr‐o definiție
negativă, cei care nu erau nici romani, nici germani, nici nomazi, nici creştini.
Există riscul ca ceea ce se înțelegea în epocă prin „slav” să nu acopere – decât prin
indistincție – sensul modern şi mult mai precis pe care noi îl atribuim cuvântului.

Detalii la Brezeanu 2007, 108‐111.
Kazanski 1999, 77 (cu greşeli); Barford 2001, 79.
28 Curta 2006, 51.
29 Vezi, pentru detalii, Anexa 5 la prezentul volum.
26
27
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Statul lui Samo nu a supraviețuit întemeietorului (cca 659) şi avea să treacă
multă vreme până la următoarea inițiativă asemănătoare, în chiar acelaşi
perimetru, numită Moravia Mare (secolele IX‐X).
Una dintre cele mai controversate chestiuni legate de etnogeneza
popoarelor slave se referă la migrația croaților şi a sârbilor. Cel mai important
document în materie este De Administrando Imperii, lucrare scrisă de împăratul
bizantin Constantin Porphyrogenitos (sau Porfirogenetul), cam trei sute de ani
după evenimente. Ceea ce afirma, în esență, cărturarul încoronat este că
împăratul‐erou Heraclius permisese acelor străini să se aşeze, spre mijlocul
veacului al VII‐lea, în Dalmatia, adică în vestul Balcanilor, pentru a repopula țara.
Nu numai că fenomenul este slab documentat istoric (şi foarte greu de ilustrat
arheologic), însă textul lui Constantin este bănuit a avea vinovate implicații
politice, legate de repetatele tentative de reluare a suzeranității în zonă, dar s‐a
vorbit şi de un text interpolat în scrierea inițială, după 950. Mai rău, una şi aceeaşi
sursă relatează migrația croaților în două feluri diferite şi incompatibile.
Niciun document care se referă la croați nu este mai timpuriu de mijlocul
veacului IX, iar simpla enumerare a teoriilor despre originea lor poate să
exaspereze pe oricine prin jocul de contradicții. Există o teorie iraniană, în baza
speculațiilor legate de chiar numele lor (hrvat); există o teorie autohtonistă care
susține că sunt localnici slavizați; există o teorie care îi aduce de la est de Vistula,
unde s‐ar fi aflat Croația Albă, deşi nu este clar nici măcar dacă o asemenea
entitate va fi existat; pe de altă parte, există documente care îi prezintă ca locuind
teritorii aflate mult spre vest, între Ungaria şi Bavaria 30 ; oricum, tot de acolo vor
fi venit şi sârbii (v. sorbi, Sorbia), iar cvasi‐identitatea lingvistică lasă puține dubii
asupra originii comune.
Secolul VII este cel în care se inițiază şi istoria bulgarilor, la Dunărea de Jos.
Poporul slav al bulgarilor este doar unul dintre popoarele Europei moderne care
au un nume de împrumut (precum ruşii, francezii sau lombarzii). Vechii bulgari
era o populație turcică alungată de chazari din stepele nord‐pontice, spre vest. În
deceniul opt al al secolului al VII‐lea s‐au aşezat în zona Deltei Dunării, sub
conducerea lui Asparuch, al cărui nume mărturiseşte influențe iraniene (cam ca
tot ce venea din pustă...). O vreme nu au fost deranjați de bizantini, prea ocupați
cu scoaterea capitalei dintr‐un asediu arab. Confruntarea a avut loc în 680,
probabil undeva în Dobrogea, şi a avut un rezultat în care probabil nu crezuse
nimeni: bulgarii au câştigat şi au ocupat toată Bulgaria de NE din zilele noastre;
mai rău, bizantinii s‐au văzut chiar obligați de a plăti tribut, în schimbul păcii. La
evenimente au participat şi triburile slave ale severianilor şi aşa‐numitelor şapte‐

30

Curta 2006, 55‐57.
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triburi. Foarte probabil, ele se aflau de ceva vreme în zona gurilor Dunării,
schimbând, cu această ocazie, doar stăpânul. Sigur este că numele severienilor
este cunoscut şi din surse ruseşti de mai târziu, fiind unul dintre componentele
etnice de bază din sud; sudul Rusiei.

Fig. 13. Schema distribuției principalelor elemente etnice din Europa centrală şi de
est, în secolele VIII‐IX. În paranteze rotunde – nume atestate ceva mai târziu. În
paranteze pătrate – grupuri etnice non‐slave. În haşură – distribuția monedelor arabe,
mărturie a comerțului vareg.
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Unul dintre cele mai curioase aspecte ale istoriei foarte timpurii a slavilor
este duplicarea numelor etnice – dar şi a hidronimelor – pe întinse suprafețe
geografice. Croații sunt pomeniți pe coasta dalmată, pe Elba superioară, dar şi pe
Donețul superior (peste 2000 km mai la est!); sârbii sunt cunoscuți de pe Elba
mijlocie (în centrul Germaniei!) 31 , dar şi la Cazanele Dunării; tot ei par „vinovați”
de duplicarea numelui Moravei, cea din Cehia şi cea din Serbia; există un fluviu
Bug de sud şi unul de vest, într‐o maximă criză de inspirație; există dregovici
(sau dragovichi) în Bielorusia, dar şi în nordul Greciei. Exemplele ar putea
continua, însă cel mai important este, probabil, cazul populațiilor care poartă un
nume apropiat de numele generic: slovenii – la Adriatica, slovacii – în Europa
centrală 32 , şi slovianii în nordul Rusiei, în jurul Novgorodului. S‐a observat că
este vorba despre grupuri marginale, de la limita geografică a neamurilor slave,
datorându‐şi numele, în primul rând, vecinilor care i‐au numit astfel; dintr‐o
asemenea perspectivă, este interesant de observat că, la margini atât de diferite,
precum lacul Ladoga sau Marea Adriatică, slavii se numesc la fel. Alternativa la o
asemenea curioasă explicație ar fi să acceptăm că numele „slav”, derivat din slova,
sau altceva, era un nume generic cunoscut şi folosit de slavi în contactul direct cu
neamuri net distincte. Oricum, „conştiința de sine” a slavilor este contestată, cel
puțin până la intrarea în al doilea mileniu creştin 33 .
Chestiunea numelor duplicate pare să confirme teoriile migraționiste. Doar
că direcția sugerată este una mai degrabă confuză. Dacă în cazul sârbilor şi
croaților, limpede, a existat o migrație de la nord la sud, cel puțin în cazul
slovianilor şi a severianilor direcția sugerată este inversă, fiindcă sunt certificați
în zona Dunării mult înainte de a fi pomeniți în cîmpiile ruse. Pe de o parte,
duplicarea numelor mărturiseşte o anume nelinişte şi instabilitate socială, ceea ce
nu este neapărat ceva surprinzător. Însă interpretarea migraționistă nu este
singura posibilă. Este la fel de posibil ca aceste nume să fi fost destul de generice,
să fi fost nişte „substantive comune” care s‐au putut duplica fără a fi necesară
deplasarea oamenilor. De exemplu, numele polianilor înseamnă „cei care
desțelenesc” (câmpurile), iar numele derevlanilor ar fi doar „oamenii din
pădure” 34 . În fine, este posibilă şi o a treia abordare, de ordin sociologic şi
31

Sub numele de sorbi. Numele sârbilor este un bun exemplu de interpretatio romana, fiind
uneori derivat de la servus (persoană de condiție servilă, de unde medievalul şerb); de fapt, şi
sârbii şi sorbii se numesc pe sine srpi, de la srp „coasă”, deci „cosaşii” (comunicare personală
Sorin Paliga). Lecția ar trebui reținută pentru discuția sclavus‐sclaveni.

32

Slovenii şi slovacii vor fi putut reprezenta, înainte de venirea maghiarilor, o singură
populație, locuind de o parte şi de alta a Dunării de Mijloc. Mulțumesc lui Sorin Paliga
pentru justa observație.

33

Curta 2006, 298‐300, 304.

34

Barford 2001, 237.
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antropologic. Eventuale aşezăminte de tip matriliniar (neatestate decât în
basme!), sau chiar o instituție a „cadeților” (ceea ce este totuşi foarte dificil de
imaginat într‐o societate fără drepturi de proprietate reglementate) ar putea
uşura înțelegerea răspândirii unor termeni, şi nu numai. O asemenea explicație,
odată documentată (nu avem aici decât ipoteze), ar putea lumina mult mai mult
decât duplicarea numelor tribale: ar motiva chiar tulburatoarea unitate culturală
şi lingvistică a lumii slave. Deocamdată rămânem doar cu multe ipoteze
concurente.
Evenimente cruciale, pentru etnicii slavi, se petrec după jumătatea veacului
IX şi sunt legate de activitatea a doi frați din Thessalonic, Chiril şi Metodiu. Din
locul celor mai crâncene şi prelungi confruntări, între grecii din oraş şi slavii din
împrejurimi, aveau să vină cei doi cărturari care vor realiza imposibilul –
evanghelizarea slavilor. Chiril şi Metodiu au primit o educație bisericească de cel
mai înalt nivel, fiind cooptați, de tineri, în importante operațiuni diplomatice ale
Bisericii şi Imperiului, în relația cu califatele arabe, cu evreii şi cu Imperiul
chazar. Dacă aceste prime misiuni pot fi calificate mai degrabă drept eşecuri,
misiunea încredințată lor la 862 urma să fie un succes care avea să‐i înalțe la un
renume echivalent cu părinții bisericii creştine. La acea dată regele Rastislav al
Moraviei Mari a cerut asistență împăratului Mihail al III‐lea pentru
evanghelizarea supuşilor săi slavi, demers care era legat de disputele de
supremație în Europa centrală, nu de credință. Oricum, frații Chiril şi Metodiu,
buni cunoscători ai slavilor – dacă nu bulgari, ei înşişi – şi‐au început misiunea cu
conceperea unui nou alfabet, numit glagolitic, derivat al celui grec, prin care
încercau să adapteze scrisul elin la fonetismul specific limbii slave. Cititorii de
limbă română ar trebui să priceapă repede problema, fiindcă este aceeaşi:
alfabetele grec şi latin erau destinate să exprime limbi de tip centum, în timp ce
slava – ca şi româna – este limbă de tip satem, care necesită adaptarea alfabetelor
„occidentale”. Cu această nouă unealtă, cei doi învățați au tradus părți
importante ale bibliei, precum Noul Testament, Psalmii, dar şi părți ale
Liturghiei, pentru ca Cuvântul bisericii să poată ajunge la mintea şi sufletul
slavilor.
Misiunea lor în Moravia a fost încununată de succes, urmată aproape
imediat de evanghelizarea principatului de la lacul Balaton. Sigur, reuşita nu
avea să rămână fără răspuns din partea Romei şi a prelaților subordonați, iar
reacțiunea energică avea să le anuleze eforturile, Moravia Mare trecând înapoi în
subordinea bisericii occidentale. Opera lor avea să triumfe prin activitatea
discipolilor care, deşi alungați din Moravia, vor continua pe linia maeştrilor, prin
simplificarea alfabetului glagolitic, care evoluează spre forma cunoscută, sub
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numele de alfabet chirilic 35 , prin continuarea traducerii textelor sacre – adică la
dezvoltarea unei limbi literare şi culturi slave scrise, dar şi prin activitatea misionară
care avea să se concretizeze prin evanghelizarea Bulgariei. Procesul, început mai
de multă vreme (863, când țarul Boris ia numele creştin Mihail), condus când de
trimişii Romei, când de emisarii de la Constantinopole, se demonstrase dificil. În
885 biserica bulgară oferă refugiu urmaşilor lui Chiril, moment decisiv urmat de
conciliul de la Preslav care adoptă ca limbă a bisericii limba vernaculară (vorbită
de popor) 36 .
Creştinismul a fost adoptat de slavi prin decizii ale puterii centrale. La baza
acestor decizii au stat intense şi îndelungi presiuni exercitate de imperiile care
serveau biserica occidentală şi biserica orientală, care lucrau separat şi
concurențial, dar cu atât mai nemilos. Conducătorii păgâni ai formațiunilor
statale slave au avut totdeauna o problemă cu credibilitatea lor în ochii puterilor
creştine, care au refuzat sistematic a‐i recunoaşte înainte de conversie.
Handicapul era destul de vechi. Prea puternicul Samo propusese regelui francilor
Dagobert I o alianță, dar i se replicase, nedelicat, că „creştinii şi slujitorii
Domnului nu pot face alianță cu câinii”. Mult mai târziu aceeaşi separație
neînduplecată avea să funcționeze în chiar interiorul lumii slave: când regele
Poloniei Miezko I a cerut‐o pe prințesa Dobrava a cehilor, a trebuit întâi să se
boteze. Lucrurile aveau să se repete întocmai, un secol mai târziu, în 987, când
țarul Vladimir al ruşilor o ceruse pe sora lui Vasile al II‐lea al Bizanțului, Ana. În
spatele acestor conversii şi căsătorii stateau interese politice capitale; iar în fața
acestor necesități principii pagâni au aruncat idolii fără multă ezitare. Noua
religie a fost impusă cu forța. Noua religie avea însă să dea acestor state forța de a
trece prin istorie, forța de a crea cultură, dar şi un anume sens al unității,
intermediat de chiar limba bisericii.
Pentru românii care citesc aceste rânduri poate nu este neinteresant să le
aducem aminte că şi în țările române biblia şi liturgherul au fost slavone, pentru
cel puțin două veacuri, iar litera slavonă a rămas în uz până în veacul al XIX‐lea.
Aici însă lucrurile au evoluat altfel. Nu are rost să explicăm de ce. Nu aici.

35

Specialiştii vorbesc, mai exact, despre două alfabete diferite, care se află (sau nu) în succesiu‐
ne cronologică, cel chirilic fiind probabil mai târziu, numit astfel de emulii lui Chiril în
amintirea maestrului. Alfabetul chirilic – finalizat probabil de misionarii de la Preslav – este
mult mai apropiat de alfabetul grec şi este mai simplu, deci mai uşor de utilizat. Comunicare
personală Sorin Paliga.

36

Pentru o relatare mult mai detaliată a împrejurărilor creştinării slavilor v. Barford 2001, 210‐
226.

112

