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Anul 1018 consacra victoria definitivă a Imperiului Bizantin în
îndelungatul conflict cu Țaratul Bulgar, întins pe durata a peste
patru decenii. Statul bulgar era desființat, iar teritoriile sale anexate imperiului. Ele erau organizate în unități militar-administrative, specifice imperiului, theme, și înzestrate cu forțele militare
necesare asigurării apărării lor.

Thema Paradounavon
Victoria completă obținută de Basileios II asupra Țaratului
Bulgar în 1018/1019 i-a asigurat basileului posiblitatea restabilirii ferme a stăpânirii Imperiului Bizantin pe Dunăre, de la confluența cu râul Sava, până la vărsarea fluviului în Marea Neagră.
Organizarea teritoriilor de la Dunărea de Jos primea forma sa
definitivă. În aceste regiuni, era constituită o nouă unitate militar-administrativă, Katepanatul / Ducatul Paradounavon sau
Paradounavis, cunoscută și sub denumirea de Thema Paristrion.
Nivelul ridicat de urbanizare a zonei avea să se reflecte și în
numele noii unități militar-administrative. Thema dunăreană avea
să fie cunoscută și după un al treilea nume, unic în rândul unităților militar-administrative bizantine, cu care aceasta apare în sursele literare, anume acela de arhontatul „orașelor paristriene (ton
paristrion poleon)”, al „orașelor de la Istros (ton Istron poleon)” sau
„al orașelor și ținuturilor de la Istros (ton Istron poleon kai horion)”2.
Titlurile guvernatorilor din secolul al XI-lea, consemnate de sursele sigilografice și literare, transmit prin ele însele denumirile sub
care mai era cunoscută thema dunăreană. În sursele sigilografice,
guvernatorii themei poartă titlul de „katepano de Paradounavon”
sau „katepano de Paradounaviton”3.
În izvoarele literare, alături de titlurile de „archon al orașelor
paristriene (archon ton paristrion poleon)”, al „orașelor de la Istros
(ton Istron poleon)” sau „al orașelor și ținuturilor de la Istros (ton Istron
poleon kai horion)”, ei mai apar și cu cele de „katepano de Dristra
(katepano tes Dristras)”4, „duce de Paristrion (doux ron Paristrion)”5
sau „duce de Paradounavon (doux Paradounavou)”6.
Unitatea militar-administrativă de la Dunărea de Jos ocupa un
teritoriu relativ întins, riveran celei mai mari părți a cursului inferior al Dunării. El era delimitat de cursul fluviului, de la confluența cu Timocul, până la vărsarea în Marea Neagră, în nord, cursul
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râului Timoc, în vest, pantele Munțior Haemus, în sud,
și litoralul Mării Negre, de la vărsarea Dunării, până la
sud de Varna, în est7.
Situată la limita lumii barbare nord-dunărene, care
în secolele X-XI cunoștea o nouă fierbere, odată cu
pătrunderea succesivă în regiune a exponenților ultimului val de migratori turanic, pecenegii, uzii și cumanii, Themei Paradounavon i-a revenit un important rol
militaro-strategic. Ea urma să fie o veritabilă „santinelă
a Dunării de Jos”, cum o considera Nicolae Bănescu8.
În această calitate, thema dunăreană urma să fie
zidul de care aveau să se izbească, diminuându-și sau
sau pierzându-și complet puterea, valurile atacurilor, incursiunilor sau invaziilor barbare, care aveau să
lovească stăpânirile balcanice ale Imperiului Bizantin.

Armata Themei Paradounavon
Însemnătatea militaro-strategică a themei dunărene în acestă epocă a invaziilor și-a pus amprenta,
atât asupra statutului său, cât și asupra calității trupelor destinate apărării sale. Organizată ca un katepanat
/ ducat, în Thema Paradounavon au fost dislocate, în
primul rând, unități din armata centrală, cunoscută
sub numele de tagma (tagmata), dar și trupe recrutate
la nivel local, inclusiv pe criteriul etnic.
Trupele din armata centrală (tagma-aagmata).
Prezența unităților militare din armata centrală, tagmate, în teritoriile themei dunărene își află confirmarea, indirectă, în câteva informații transmise de cronicarul Ioannes Skylitzes, preluate apoi de Georgios
Kedrenos în opera lui. Prezentând o incursiune a
pecenegilor în sudul Dunării, desfășurată în anul 1027,
Ioannes Skylitzes și, după el, Georgios Kedrenos, relatează că, în timpul atacului, barbarii „au ucis multă
oaste și strategi și tagmatarhi”9. Tagmatarhii menționați de autorii bizantini, fără a-i nominaliza însă, nu
sunt alții decât comandanții unor tagmate dislocate în
regiunile dunărene.
Dislocarea unor tagmate în thema dunăreană
este confirmată, din nou indirect aceiași autori bizantini. Primul, preluat de al doilea, relatează că în fața
amenințărilor șefului peceneg Tyrach că va invada
imperiul, din anul 1046, împăratul Constantinos IX
Monomachos i-a scris lui Mihail, fiul lui Anastasios,
archon ton paristrion poleon, să-l informexze dacă vreo
armată a pecenegilor va încerca să treacă Dunărea
pentru a-i trimite în ajutor „și câteva din tagmatele
apusene”10. Reiese, fără dubii, din acest pasaj, că sub
comanda generalului Mihail, se aflau, de asemenea
unități militare din armata centrală.
Efectivul trupelor dislocate în thema de la Dunărea

de Jos nu este precizat în niciun izvor. Potrivit aprecierii istoricului Warren Treadgold, acesta s-ar fi ridicat la aproximativ 5.000 de luptători, efective care ar
fi fost dislocate și în themele Antiochia, Vaspurakan și
Sirmium11.
Comanda supremă a trupelor dislocate în teritoriul
themei revenea guvernatorului. Izvoarele sigilografice și literare au reținut și transmis numele mai multor
guvernatori ai themei de la Dunărea de Jos, care au
funcționat în secolul al XI-lea.
Informațiile de care dispunem ne permit identificarea lui: Katakalon Kekaumenos, „vestei kai archon ton
para ton Istron poleon kai horion” (1043)12; Mihail, „archon ton paristrion poleon” (1045-1048)13; Leon Drimys,
„patrikios, anthypatos kai katepano Dristras” (c. 1052)14.
Romanos Diogenes, „archon ton peri ton Istron poleon”
(c. 1053)15; Basileios, „magistron ton Paradounavi”
(1059) 16; Constantinos […]polites, „patrikio kai katepano de Dristras” (anii ’50-’60 ai secolului al XI-lea, sau
c. 1050)17; Demetrios Katakalon, „anthypatos, patrikios
kai katepano Paradounavou” (anii ’50-’60 ai secoului
al XI-lea)18; Theodoros Pegonites, „patrikios, anthypatos kai katepano ton Paradounaviton” (post 1051-ante
1057)19; Basileios Apokapes și Nikephoros Botaneiates,
magiștri, „eparchonton ton kata ton Istron poleon”
sau „ton paristrion poleon archontes” (1064-1065)20;
Symeon, „vestes kai katepano tou Paradounavou” (anii
’60-’70 ai secolului al XI-lea)21; Mihail, „vestarches katepano Paradounavou” (anii ’60 ai secolului al XI-lea)22;
Nestor, „vestarches kai katepano tes Dristras” sau
„doux ton Paristrion Paristrion”, în 1071-197223; Leon
Nikerites, kouropalates și „doux Paradounavou”, în
109124.
Structura organizatorică a forțelor militare era
identică cu cea teritorial-administrativă. În cadrul subunităților militar-administrative numite tourmai erau
dispuse tagmate purtând același nume, comandate
de tourmarchoi, care asemenea guvernatorului, exercitau în atributele militare și administrative ale funcției
în aria lor de jurisdicție.
Nu cunoaștem numărul subunităților militar-administrative de tip tourma și, implicit cel al tagmatelor
omonine, în care era divizată Thema Paradounavon
și forțele dislocate ăe teritoriul său ne rămân necunoscute. Potrivit concluziei formulate de Nicolas
Oikonomides, preluată și de alți istorici, la sfârșitul
secolului al X-lea o themă bizantină „avea în mod normal trei tourmai”25.
Sumarele informații pe care le deținem, deși nu
ne permit să ne pronunțăm cu exactitate, nici dacă
această regulă s-a aplicat și în cazul themei dunărene
în secolul al XI-lea, nici asupra numărului de tourmai
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aflate în compunerea ei. Ele ne oferă, totuși, cel puțin,
posibilitatea formulării unui răspuns parțial.
Două sigilii, datate de Werner Seibt anterior anului 1025, îl atestă în calitate de tourmarches pe un
anume Andronikos. Potrivit legendei de pe piesele
de plumb, acesta a exercitat funcția de „tourmarche
Arachilaves”26.
Un sigiliu, aparținând lui Demetrios Katakalon, viitorul katepano de Paradunavon, datat în jurul anului
1040, îl arată pe posesorul său ca fiind „spatharokandidato kai tourmarche”27. Deși legenda de pe sigiliul
demnitarului bizantin nu precizează provincia în care
el și-a exercitat funcția, se consideră că, foarte probabil, aceasta a fost Thema Paradunavon, în fruntea
căreia avea să ajungă ulterior în calitate de guvernator.
Un alt sigiliu, care menționează existența acestei
demnității în cadrul unității militar-administrative de
la Dunărea de Jos, a fost descoperit la Istanbul. Datat
în jurul anului 1060, el îl menționează pe un Ioannes,
„tourmarche tou Paradunavou”28.
Reședințele lui Demetrios Katakalon și Ioannes
nu sunt precizate. Considerăm însă că, foarte probabil, acestea au fost la Dristra. Pentru identificarea
Arachilavei, reședința lui Andronikos, unii autori au
propus localitatea Orjachovo (Bulgaria), ipoteză privită, însă, cu reticiență de alții29.
De la sfârșitul secolului al X-lea datează un sigiliu
care i-a aparținut unui Adrianos, „basiliko spatharokandidato kai tourmarche Preslavas”30. Dată fiind însemnătatea Preslavului nu excludem posibilitatea ca după
constituirea Katepanatului de Paradounavon și aici să
fi fost instalat un comandament de tourma.
Din aceeași perioadă de sfârșit a secolului al X-lea
datează două sigilii, descoperite la Silistra, care au
aparținut lui Leon, „spatharokandidato kai tourmarche
Mesopotamias”31. Thema Mesopotamia din legenda
de pe cele două sigilii este, cel mai probabil, cea
Occidentală (Mesopotamia tes Dyseos), localizată în
spațiul istro-pontic, în zona gurilor Dunării.
Penuria de informații nu ne permite să știm dacă și
în această regiune a fost instalat un comandament de
tourma, în timpul funcționării Themei Paradounavon.
Ipotetic, considerăm, însă, că o asemenea măsură
de ordin militar nu poate fi cu totul exclusă. Ea era
recomandată, în primul rând, de însemnătatea militaro-strategică a zonei, unde funcționau câteva vaduri
de trecere peste fluviu, dar și de cea economică.
Izvoarele sigilografice și literare de care dispunem
atestă, de asemenea, și o serie demnitari bizantini de
rang inferior, subordonați guvernatorilor și tourmachilor, numiți strategi. Aceștia au îndeplinit, la rândul
lor, atribuții militare și civile în calitate de comandanți
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de cetăți.
Pentru secolul al XI-lea, sursele sigilografice înregistrează mai mulți strategi, cu reședința în principalele centre urbane ale Themei Pardunavon: Preslav,
Presthlavitza (probabil Nufăru), Pliska, Isaccea, Varna,
Dinogetia-Garvăn, Krivina, Vetren etc. Sub comanda
acestora se aflau subunități militare de tip banda.
Izvoarele sigilografice îi reținem din rândul strategilor de orașe pe Ioannes Malesis, „patrikios și strategos de Presthlavitza” (c. 1040)32, Leon Pegonites, „protospatharios și strategos de Presthlavitza” (c. 1050)33,
Omalis, „protospatharios și strategos de Presthlavitza”
(c. 1050)34, Ioannes Maleas, „protospatharios și strategos de Preslav” (c. 1025)35, Andronikos Doukas,
„protospatharios și strategos de Marele Preslav” (c.
1035)36, Melias, „protospatharios și strategos de
Preslav” (c. 1050)37, Philotheos Phrangopoulos, „protospatharios, epi tou Chrysotriklinou și strategos de
Pliskova” (c. 1050)38, Asotios, „patrikios, anthypatos
și strategos de Varna” (c. 1064)39. Alți patru strategi,
Ioannes Dermochaites, Bardas Pitzes, Leon Chalkootzes
(sau Chalkotoubes), Constantinos Pterotos și Mihail
Strabotichares, sunt înregistrați de Ioannes Skylitzes și
Georgios Kedrenos, în lucrările lor, cu prilejul relatării
evenimentelor legate de atacurile pecenegilor din primăvara anului 103640.
În temeiul unor informații indirecte, transmise
de unele surse literare bizantine, avem toate motivele să considerăm că trupele dislocate în Thema
Paradounavon nu și-au păstrat nici calitatea nici efectivele în timpul crizei imperiului care a urmat morții
împăratului Basileios II (1025). Faptul devine vizibil
încă de la mijlocul secolului al XI-lea cu prilejul invaziei
pecenegilor din 1046/1047.
Cunoastem din relatarea lui Ioannes Skylitzes și
Georgios Kedrenos că în iarna anilor 1046/1047, pecenegii au putut trece, fără probleme, în sudul Dunării
deoarece la malurile fluviului „lipsea orice fel de pază”41.
La rândul lui, Kekaumenos, scoate în evidență lipsa
de pregătire militară a comandanților de pe frontiera
Dunării de Jos.
În legătură cu aceleași evenimente, el afirmă că ele
„se datorează lipsei de experiență a comandanților de la
hotar (akrites), care sunt necunoscători ai artei militare,
lipsiți de înțelepciune, incapabili să evalueze consecințele care decurg din orice acțiune, dar care conduc operațiuni militare, deși sunt nepricepuți”42.
Trupe locale. O serie informații indirecte, transmise de unii autori bizantini, conduc la concluzia că
alături de trupele de tagmata, dislocate în regiune, în
Thema Paradounavon au funcționat și o serie de trupe
recrutate din mediul local. O asemenea informație se

regăsește în lucrarea lui Mihail Attaleiates. Cu prilejul prezentării revoltei orașelor paristriene împotriva autorității centrale, din anul 1071, autorul bizantin consemnează că în Thema Paradounavon „există
numeroase orașe mari ai căror locuitori vorbesc multe
limbi și care susțin un număr mare de soldați”43.
Informația autorului bizantin este destul de ambiguă cu privire la soldații întreținuți de orașele paristriene. Ea nu precizează dacă referirea îi are în vedere pe
soldații din armata centrală, dislocați în thema dunăreană, sau este vorba de militari recrutați din rândul
populației locale, desemnată de Mihail Attaleiates
drept o „populație mixobarbară”, respectiv pe jumătate barbară sau semibarbară44. Înclinăm să credem
că, cel mai probabil, la această din urmă categorie de
soldați se referă informația.
Recrutarea soldaților din aceste tagme s-a realizat,
probabil, pe baza vechiului sistem stratiotic. Cel mai
posibil, ei s-au alăturat revoltei vestarchului Nestor,
katepano de Dristra, sau duce de Paristrion, alături de
care au participat la acțiunile militare împotriva forțelor imperiale în tentativa de ataca Constantinopolul.
În cadrul Themei Paradounavon au funcționat
forțe militare recrutate pe criteriul etnic. Dispunem de
informații cu privire la cele de etnie pecenegă și vlahă.
Primele forțe recrutate pe criteriul etnic, asupra
cărora avem știri, sunt cele formate din pecenegi.
Cunoaștem din relatările mai multor autori bizantini că în 1045/1046, o grupare pecenegă de formată
din două triburi, numărând aproximativ 20.000 de
oameni, condusă de șeful Kegenes, aflat în conflict
cu o altă căpetenie, Tyrach, care conducea 11 triburi,
s-a refugiat în Imperiul Bizantin, intrând în serviciul
acestuia45.
Istoricii Ioannes Skylitzes și Georgios Kedrenos
relatează că, intrați în serviciul Constantinopolului,
Kegenes și oamenii lui s-au creștinat46. Kegenes „a fost
ridicat la demnitatea de patrikios și a primit trei fortărețe
dintre cele ridicate pe malurile Istrosului”, precum „și
mai multe stadii de pământ” în stăpânire47.
În teritoriile Themei Paradounavon, în vecinătatea Dunării se constituia astfel o autonomie turanică,
o Patzinakia autonomă, condusă de Kegenes. Faptul
este confirmat de două sigilii descoperite la Silistra și
unul la Noviodunum (rămas inedit), datate în 10501051, care au aparținut lui Ioannes Kegenes, „magistro
kai archonti al Patzinakias”48.
Odată intrat în slujba Bizanțului, Kegenes a primit
misiunea ca, împreună cu Mihail, guvernatorul provinciei, „să păzească cu strășnicie malurile fluviului”, spre
a împiedica trecerea în imperiu a restului pecenegilor
ostili, în frunte cu Tyrach49.

Din relatările lui Ioannes Skylitzes și Georgios
Kedrenos cunoaștem că Kegenes a avut la dispoziție forțe recrutate din rândul conaționalilor săi, relativ numeroase. Autorii bizantini relatează că „trecând
Istrosul, acum cu o mie, acum cu două mii de oameni,
uneori cu mai mulți, uneori cu mai puțini”, Kegenes
îi ataca prin surprindere pe pecenegii condusși de
Tyrach, provocându-le mari pagube și pierderi50.
În iarna anului 1046/1047, Tyrach a trecut Dunărea,
invadând teritoriile Themei Paradounavon. Lui
Kegenes și luptătorilor pecenegi de sub comanda lui
le-a revenit un rol important în anihilarea invadatorilor.
Kegenes, consemnează Ioannes Skylitzes și Georgios
Kedrenos, „luă falangele romeilor și își așeză tabăra sub
cerul liber și atacând zi de zi pe neașteptate, provoca mai
daune pecenegilor” sau că Kegenes, „convingându-i pe
romeii care șovăiau și se temeau să lupte împotriva unui
mușțimi atât de uriașe, se aruncă asupra dușmanilor. Iar
pecenegii, îngroziți de violența atacului nu au mai avut
puterea să lupte. Tyrach, toate celelalte căpetenii și restul
mulțimii își aruncă armele și se predau”51.
O etnie autohtonă din cadrul Themei
Pararadounavon au fost vlahii. Unele informații, provenite din izvoare sigilografice și literare permit constatarea că pe teritoriul unității militar-administrative
de la Dunărea de Jos au funcționat în anumite perioade forțe militare recrutate din rândul acestora.
Un sigiliu descoperit la Noviodunum, datat după
anul 1091, a aparținut, conform legendei sale, lui
Georgios, „strategos ton Blachon (strategos al vlahilor)”52. Istoricul Ion Barnea, editorul sigiliului, nu
excludea posibilitatea ca posesorul sigilului să fi fost
Georgios Dekanos, un înalt personaj bizantin, despre care Anna Comnena afirmă că, suspectat de participarea la o conjurație, a fost trimis de împăratul
Alexios I Comnenos în Paradounavon, cu falsa misiune de a-l seconda în guvernarea acesteia pe generalul Leon Nikerites, ducele themei, în realitate, însă,
pentru a fi supravegheat de acesta53. Potrivit opiniei
lui Ion Barnea, „dacă nu deținea funcția de general mai
dinainte”, Georgios fiul lui Dekanos „a primit-o acum, la
Dunărea de Jos, unde știm că se aflau mulți vlahi”, neexcluzând „presupunerea că el însuși era vlah nu grec”54.
Ipoteza formulată de Ion Barnea privind identificarea lui Georgios, strategos al vlahilor, cu Georgios
Dekanos, a fost considerată de unii istorici ca fiind
puțin probabilă55. Aderăm la acestă opiniei pe care o
admitem ca fiind perfect întemeiată.
Din punctul nostru de vedere, posibilitatea afirmată de Ion Barnea ca respectivul Georgios, strategos al vlahilor, să fi fost el însuși etnic vlah, este una
cât se poate de plauzibilă. Considerăm că cel mai
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posibil acesta a fost comandantul unor unități militare
din armata bizantină, a unor tagme, constituite din
reprezentanții acestei etnii, originari, probabil, chiar
din Paradounavon, care operau pe teritoriul themei
dunărene.
Cu prilejul relatării evenimentelor legate de invazia cumanilor în Imperiul Bizantin, din 1095, Anna
Comnena consemnează că în timp ce împăratul
Alexios I se afla la Anchialos, „în timpul nopții sosi
Poudilos, un șef al vlahilor, care anunță trecerea Dunării
de către cumani”56.
Ce demnitate a exercitat Poudilos, principesa bizantină nu ne spune. În ceea ce ne privește, considerăm
că acesta a exercitat o comandă similară celei deținute
de Georgios, strategos al vlahilor, doar cu câțiva ani
înainte. Mai mult, considerăm chiar că la momentul
producerii invaziei cumanilor, și acest Poudilos, exercita comanda asupra unei sau unor tagme formate din
vlahi, însărcinate cu supravegherea și paza vadurilor
Dunării.

BRIEF CONSIDERATIONS ON THE ARMY OF THE
THEMA PARADOUNAVON, IN THE 11TH CENTURY
Abstract: The abolition of the Bulgarian Czardom
in 1018 allowed Emperor Basileios II to organize new
Byzantine military-administrative units in its former territories. The regions between the Balkan Mountains and the
Danube, from the Timoc valley to the western Pontic coast
were included in the Katepanat/Duchy of Paradounavon
or Paradounavis, also known as Thema Paristrion. In order
to defend the province, troops from the central army were
deployed (tagma - tagmata) or tagmata were recruited
from the local population (mixobarbarians). The information we have, allows us to identify military forces recruited
on an ethnic basis. The sources register troops recruited primarily from Petchenegs and Vlachs.
Keywords: Paradounavon, Paradounavis, katepano, tourmarches, strategos, Petchenegs, Vlachs,
Mixobarbarians.
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