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Abstract. In 1871 Y. Y. Golubinskij published for the first time the three sigillia of Byzantine
emperor Basile II Porphyrogenitus issued around 1020 for the Bulgarian archbishop of Ohrid
which exists in Codex Sinaiticus [Graecus] 508 (976) and correctly deciphered one of the places
‒ Διβίσισϰος/Dibisiskos ‒ where the bishop from Branitza (Braničevo) had klerikoi and paroikoi.
In 1893, in this case, Heinrich GELZER maintained the form of the toponym. In 1911, V. N.
Beneševič republished all the three sigillia and changed it wrongly to Βίσισϰος/Bisiskos (only
in the case of Braničevo’s bishopric exist other 3 differences (of 7 place-names) between the
two editions; in my humble opinion, a new scientific edition of the three sigillia is needed badly;
the question of authenticity should be also clarified, not only of the three documents issued by
Basile II but also of the chrysobull in which these survived). In 1931, Iordan IVANOV made
another mistake when changed wrongly Golubinskij’s Dibisiskos to Dibiskos/Διβίσϰος. In 1946
/'47 GYÓNI Mátyás made another series of mistakes ‒ each is identified and discussed ‒ which
eventually made him locate the inexistent Dibiskos north of Danube, at Kovin, Tibiscum-Jupa
or Timiș(oara). This cascade of errors produced only historiographical monstrosities because
nobody checked/corrected them in time and were just quoted uncritically to this day; for example, in the Romanian historiography the non-existent Dibiskos became the head-quarters of a
Romanian orthodox bishopric of Banat. I will analyze thoroughly how this was possible.
In my opinion Dibisiskos (or is it Divisiskos?) is still unidentified. Serbian colleagues
should consider finding a medieval village with this name and not a fortress/city.
Also, I will show that a bishopric at Vidin did not exist prior to 1020 and the placename Βοδίνης (Bodines) from the second sigillion issued by Basile II in mai 1020 is Vodena
(today Edessa / Έδεσσα, GR -see Anexa III).
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1. Preambul

În 19461/19472 filologul GYÓNI Mátyás3 publica un studiu în care se concentra asupra unui loc unde episcopul de Braničevo4, sufragan al arhiepiscopului de Ohrid5
Notă: Toate citările sunt menţionate prin folosirea scrisului italic. Dacă în acest citat exista deja
ceva subliniat cu scris italic am recurs la folosirea scrisului normal pentru a indica acest lucru.
1

Gyóni, 1946 (l.m.).
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în jurul anului 1020, avea dreptul la un anumit număr de țărani neproprietari, care să
lucreze pământurile (statului?), unii din ei fără a plăti anumite impozite fiscului imperial. În istoriografia de limbă română se consideră că aceasta ar fi fost la N de Dunăre,
în regiunea bănățeană de azi, fiind localizat la Tibiscum-Jupa (jud. Caraș-Severin), sau
la Timiș(oara?), ori la Kovin, RS. Dacă așa ar sta lucrurile, Timișoara și-ar putea începe
istoria documentată chiar în primul sfert al sec. XI. De aceea, m-am simțit obligat să
evit citarea facilă și să realizez o cercetare temeinică a subiectului ...
În cele ce urmează voi arăta că avem de-a face cu o cascadă de erori6, care au
produs numai monstruozități istoriografice pentru că nimeni nu le-a verificat/corectat
la timp și vreme de 90/75 de ani ...

2. Context istoric
971: în Forumul lui Constantin din Constantinopol, în timpul triumfului său, împăratul
Ioan I Tzimiskes îl deposedează pe țarul Boris II de însemnele regale bulgare (o coroană de aur, o tiară din in țesut și coturnii purpurii), care sunt apoi depuse pe altarul Hagia
Sofia drept ofrandă lui D-zeu, gest cu o profundă conotație simbolică și ceremonială,
iar Boris primește titlul de magistros7. Din punct de vedere bizantin, Primul Țarat bulgar
a încetat să mai existe;
10.01.976: moare împăratul Ioan I Tzimiskes; noul împărat Vasile al II-lea este confruntat cu un război civil în Asia Mică, care durează până în anul 989.
976: începe revolta comitopulilor / fraților Kometopoloi (i.e. feciorii contelui);
‒prin atacuri asupra teritoriilor bizantine (și nu numai), Samuil reușește să refacă (și să
mărească) statul bulgar, care își mută "centrul" în zona Ohrid‒Prespa;
986: bătălia de la Porțile lui Traian în care oștile bizantine conduse de Vasile al II-lea
suferă o cruntă înfrângere în fața armatei bulgare conduse de către Samuil;
996: Samuil este înfrânt în bătălia de la Spercheos și evită în viitor un război deschis;
2

Gyóni, 1947 (l.f.).
Cum paginația este aproape identică în cele două variante, voi cita primordial din versiunea în
limba franceză, care este și ultima publicată.
3
jeles filológus (l.m.; i.e. filolog proeminent -tr.m.) apreciază GYÖRFFY György în anul
1977 (Györffy, 2013, p. 167).
GYÓNI Mátyás [* 18.12.1913, Budapest; † 28.09.1955, Budapest]: filolog, bizantinolog, profesor universitar, membru corespondent al Magyar Tudományos Akadémia (1948)a. În epoca
lui RÁKOSI Mátyás (1949–'56), din cauza religiozității sale, devine o țintă a activității ideologice de stalinizare a învățământului universitar (și este persecutat de către frații Trencsényi
‒ i.e. Trencsényi Waldapfel Imre (1908‒'70) și Waldapfel József (1904‒'68)? ‒ apud Dobszay,
1999) și, ca urmare, se sinucide.
a
MÉL, on-line (6.06.2022).
4
A nu se confunda cu localitatea omonimă de azi care este la 28 km mai spre E de importanta
fortificație Braničevo (sec. XI‒XIII) de pe malul drept al Dunării, ale cărei ruine se află azi în
localitatea Selo Kostolac, RS.
5
astăzi, localitatea se numește Охрид/Ohrid, MK. Îmi pare greșit să o numesc Ohrida doar pentru că așa apare în majoritatea lucrărilor scrise în limba română.
6
Beneševič, 1911; Ivanov, 1931; Gyóni, 1946 / Gyóni, 1947.
7
Skylitzes, 2010, p. 294.
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1005‒'13: contrar afirmației cronicarului Ioan Skylitzes, nu avem știri despre operații
militare bizantine/bulgare;
29.07.1014: bătălia de la Kleidion/Belasitsa cu dezastrul oștirii bulgare; se spune că
15000 de ostași bulgari au fost apoi orbiți la ordinul lui Vasile al II-lea. În momentul în
care își vede soldații mutilați, Samuil suferă un atac celebral(?) și apoi unul de cord și
moare câteva zile mai târziu (6.10.1014);
.10.1014‒.08./09.1015: noul țar este Gavril Radomir, feciorul lui Samuil, care este ucis
de vărul său Ivan Vladislav;
.02.1018: Ivan Vladislav moare în timp ce asedia Dyrrhachion;
‒de facto, după peste 40 de ani de existență, statul lui Samuil se dezintegrează;
‒primatul Bulgariei8 David9 înmânează împăratului o scrisoare din partea Mariei, văduva lui Ioan Vladislav, prin care aceasta se angaja să părăsească Bulgaria dacă va primi
ceea ce solicita;
‒ante iulie 101910: împăratul își celebrează triumful la Constantinopole, la care participă și Maria, împreună cu copilele lui Samuil, precum și David, primatul Bulgariei;
‒în primul său sigillion Vasile al II-lea menționează că cel mai evlavios călugăr Ioan
[de Debar] este confirmat (deci, fusese numit deja mai înainte!) să fie arhiepiscopul
Bulgariei (Íωάννην, ἀρχιεπίσϰοπον Βουλγαρίας) și să gestioneze treburile legate de
arhiepiscopia [Bulgariei]11, iar la cererea acestuia se emite actul;
‒la solicitarea arhiepiscopului Bulgariei, Vasile al II-lea emite un nou sigillion, în luna
mai a anului 1020, care cuprinde alte episcopii sufragane nemenționate în primul document și care fuseseră ocupate de mitropoliții vecini;
‒un al treilea sigillion este emis referitor la episcopiile Servia (menționată și în primul
act), Stagoi și Beroea, care sunt trecute în posesia arhiepiscopului de Bulgaria.

3. Datarea
Primul sigillion emis de către împăratul Vasile al II-lea în favoarea arhiepiscopiei de Ohrid nu este datat; după conținut, Franz DÖLGER îl plasează într-o perioadă ante [mai] 102012. Iordan IVANOV și MORAVCSIK Gyula afirmă că este din
anul 101913. Acestea sunt datele menționate de cei mai mulți cercetători14, chiar dacă
există și anumite variații15. În fapt, nefiind datat și pentru că nu conține vreo indicație
temporală, nu putem aloca o dată certă (nici măcar la nivel de an!) pentru acest prim
8

pentru ce trebuie înțeles prin această denumire vide Fine, 1991, p. 191.
numit greșit și Damian (Fine, 1991, pp. 191‒192, 196).
10
în primăvara anului 1019 (Stephenson, 2000, p. 76).
11
... we confirm the most pious monk John (of Debar) to be the archbishop of Bulgaria and to
manage the affairs related to the archbishopric (Tăpkova-Zaimova, 2011, p. 46).
12
Dölger, 1924, p. 103.
13
Ivanov, 1931, p. 550; Moravcsik, 1942, p. 113.
14
GYÓNI Mátyás menționează toate datele dar nu se pronunță (Gyóni, 1947, p. 45, nota 2).
15
de exemplu, Basil [II], when ordering church affairs in 1018/19, retained under Ohrid ... In
1020 Ohrid in fact received an addition of ten sees and three more a few years later ... Imperial
charters of the years 1019‒25 ... (Vlasto, 1970, p. 182 și 374, nota 100).
Adrian GABOR afirmă că primul [«decret» este dat] în anul 1018, al doilea în mai 1020 și al
treilea la puțin timp după aceasta (Gabor, 1989, p. 113).
9
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document; teoretic, pare că este post februarie 1018 (când Ioan Vladislav moare în timpul asediului cetății Dyrrachion, după o domnie de doi ani și 4 luni) și ante mai 1020
(când este datat al doilea sigillion). Nici dacă analizăm cronologia evenimentelor, așa
cum au fost ele consemnate de către cronicarul Ioan Skylitzes, nu putem să restrângem mai exact perioada iulie 1019 ‒ mai 1020, chiar dacă este clar că fostul primat
David și-a pierdut demnitatea după triumful imperial din prima jumătate a anului 1019.
Apoi, conform spuselor aceluiași cronograf bizantin, Vasile al II-lea reconfirmă statutul autocefalic al arhiepiscopiei Bulgariei16, cu scaunul său la Ohrid, în 102017,
an în care emite și al doilea sigillion (singurul datat: luna mai, indictionul 3, anul
6528 /i.e. mai 1020).
Al treilea hrisov imperial nu este nici el datat și nu putem spune decât că aparține perioadei post luna mai a anului 1020.
Doar în primul act imperial este menționat și episcopul de Βρανίτζα (Branitza
/i.e. Braničevo), sufragan al arhiepiscopului Bulgariei.
Cele trei sigillia au supraviețuit toate într-un chrysoboullon logos al împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul din iulie 1273, care se regăsește doar în transcrieri
târzii (sec. XVI‒XVII).

4. Veridicitatea
În cadrul celui de-al XIII-lea Congres internațional de studii bizantine, desfășurat la Universitatea din Oxford între 5‒10.09.1966, Stjepan ANTOLJAK18 a prezentat o comunicare, la data de 8 septembrie, ‒ Ob die jene Drei Urkunden des Kaisers
Basilsios II. zu Gunsten des ochridensischen Erzbistums authentisch sind?19 ‒, prin care
Paul STEPHENSON indică anul 1020, pentru ca apoi să menționeze că toate cele trei sigillia
sunt post ~1020 (Stephenson, 2000, p. 75; after c. 1020 -Stephenson, 2003a, p. 46).
CSANÁD Bálint considera că cele trei sigillia aparțin anilor 1018 și 1020 (Csanád, 1991, p. 116).
Măsurile decise de Vasile II sunt cunoscute din cele trei edicte emise de el în anii 1019-1020
... Primul edict (emis în 1019, eventual în 1018) ... al doilea edict al lui Vasile, emis în mai
1020 ... Prin al treilea edict (emis tot în 1020) ... (Madgearu, 2001b, p. 14/6).
This [Golden] Bull [of emperor Michael VIII] contained copies of the three Bulls issued by Basil
II to the same [Ohrid] church in 1019, in May 1020 and between 1020 and 1025 (Bulić, 2013,
p. 187 și 221). Etc.
Și mai există și greșeli (de tipar?) flagrante de genul ... les chrysobulles (de 1009 (sic! 1019 n.m.) et de 1020) par lesquels Basile II avait reglé le conditions de l′archévêché d′Ochrida
(Ferluga, 1966, p. 83).
16
Skylitzes, 2010, p. 345.
17
nu poate fi vorba de anul 1019 deoarece evenimentul are loc după decesul patriarhului Sergios
din luna iulie a anului 6527/1019) (Skylitzes, 2010, p. 345).
18
și Styepan ANTOLYAK [* 29.09.1909, Doboj; † 14.05.1997, Zagreb]; istoric croat, care
a lucrat multă vreme în Macedonia drept profesor la Facultatea de Filosofie din Skopje (1956‒
'69), membru corespondent al Makedonska akademija znanosti i umjetnosti din 1979.
19
Comunicarea nu a fost publicată în actele congresului (Hussey, Obolensky, Runciman, 1967).
Nu a fost singura, fapt care l-a determinat pe George G. ARNAKIS să observe, în momentul
criticii sale de întâmpinare, că The expedient chosen by the British committee gives the impresion
of poverty, if not of partiality (Arnakis, 1968, p. 1492).
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atrăgea atenția asupra posibilității ca celebrele sigillia ale împăratului Vasile al II-lea
din ~1019‒1020 să fie niște falsuri realizate în sec. XIV pentru a justifica politica ecleziastică a lui Ștefan Uroș al IV-lea Dușan, regele Serbiei (1331‒'55), după cum consemnează (corect?) Eugen STĂNESCU20. Participant la congres (?), acesta comenta,
doi ani mai târziu: Chiar dacă această ipoteză se dovedește a fi în concordanță cu adevărul istoric, este greu de crezut în falsurile fabricate din nimic. Este mai plauzibil
să admitem că în secolul al XIV-lea erau folosite ca « materie primă » diplome mai
vechi, ale căror date intrau în componența diplomelor fabricate. Între aceste date
reale trebuie (? sb.m) să se regăsească și cele despre vlahi în relațiile lor cu Arhiepiscopia Ohridului21. Trei ani mai târziu, St. Antoljak scria că sigillia lui Vasile al
II-lea din jurul anului 1020 au fost falsificate de către împăratul Mihail al VIII-lea
Paleologul pentru a îi servi în politica sa ecleziastică față de bulgari și sârbi22. El a
mai revenit asupra acestei probleme de-a lungul timpului23 și nu a fost singurul ...
20

Stănescu, 1968, p. 428/22, nota 73.
Même si cette hypothèse s’avère conforme à la vérité historique, il est difficile de croire à
des faux fabriqués de toutes pièces. C’est plus pausible d’admettre qu’au XIVe siècle on a utilisé comme « matière première » des diplômes plus anciens dont les données sont entrées dans
la composition des diplômes fabriqués. Entre ces données réelles doivent se trouver aussi celles
sur les Vlaques dans leurs rapports avec l’Archevêché d’Ohrid (Stănescu, 1968, p. 428/22,
nota 73). Multe se mai pot comenta referitor la considerațiile lui E. Stănescu ...
22
Antoljak, 1969, pp. 72‒79.
Între consemnarea lui E. Stănescu și ce susținea ulterior St. Antoljak este o mare diferență.
23
Antoljak, 1970, pp. 35‒49; Antoljak, 1985, pp. 698‒708; Antoljak, 1985b, pp. 91‒92.
În anul 1978, într-un corpus de izvoare medievale, Stjepan ANTOLJAK spunea că așa numitele trei sigillia ale lui Vasile al II-lea în favoarea arhiepiscopiei de Ohrida pot fi puse la îndoială pentru că un studiu atent al caracteristicilor externe și interne ale acestor documente va duce
cu ușurință la concluzia că sunt falsuri iscusite efectuate de Mihail al VIII-lea Paleologul
(1259‒1282). Conținutul este foarte problematic, la fel ca și numele unor eparhii cu denumiri
incorecte ale locurilor din zona lor și este interesant că acestea nu au fost folosite de arhiepiscopii de Ohrid în folosul lor și nici nu au fost cunoscute până la mijlocul secolului al XIX-lea.
În plus, ele au fost păstrate în transcrieri incerte și inexacte din secolele XVI și XVII, care par
să fi fost pierdute astăzi. Prin aceste falsuri, într-un efort de restaurare a imperiului bizantin,
împăratul Mihail al VIII-lea a vrut să distrugă independența bisericilor sârbă și bulgară și
să le subjuge Ohridei, ceea ce reiese clar din introducere și întregul text ... (tr. m.; Antoljak,
1978, pp. 68‒69:
I dok se u podatke koje pruža ta korespondencija ne može sumnjati, drugačija su ona tzv. tri
sigiliona ili povelje Vasilija II u korist ohridske arhiepiskopije. Ove tri tobožnje isprave su sve
do danas smatrane čvrstom bazom za određivanje granica ohridske arhiepiskopije. Međutim,
pažljivim proučavanjem vanjskih i unutarnjih karakteristika ovih listina lako će se stvoriti
zaključak da su one vješti falsifikati koje je proveo Mihailo VIII Paleolog (1259‒1282). Sadržaj
povelje je vrlo problematičan, kao i imena nekih biskupija s netočnim nazivom lokaliteta na
njihovu području, a interesantno je da se njima uopće nisu služili ohridski arhiepiskopi u svoju
korist, niti se za njih znalo sve do sredine 19. stoljeća. Uz to sačuvane su u nesigurnim i netočnim prijepisima 16. i 17. st., a kako izgleda danas su privremeno izgubljene. Inače one su
bile uključene u jednu hrisovulju koju je ohridskoj crkvi dao Mihajlo VIII Paleolog u augustu
1272. godine. Ovim falsifikatima (tj. obnovivši svojom hrisovuljom ohridskoj crkvi tobožnje
21
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În lucrarea sa doctorală din 1984, Vasile V. MUNTEAN amintește, prima și
ultima oară în istoriografia română, de falsul împăratului Mihail VIII Paleologul din
1273 (pe care-l admite!) și este aproape de-a accepta și plăsmuirea celor trei diplome
ale lui Vasile al II-lea (~1020) pentru că, oricum, hrisovul respectiv reproduce o stare
premergătoare a castrelor (fals!) episcopale24, "uitând" (dacă o fi știut vreodată!) că
informația dintr-un act fals nu are valoare din punct de vedere istoric ...
Istoricii greci Dionysios A. ZAKYNTHOS25 (1905‒'93), urmat de Ioannis E.
KARAGIANNÓPOULOS26 (1922‒2000), și-au exprimat îndoieli cu privire la autenticitatea chrysobullos logos (1273) din cauza formulărilor. În teza sa de doctorat din anul
1988, Εvanthia KONSTANTINOU TEGOU-STERGIADOU a încercat să demonstreze, pe baza caracteristicilor actelor, că atât sigillia lui Vasile al II-lea cât și bula de aur
a lui Mihail al VIII-lea Paleologul sunt false27. De atunci a revenit de mai multe ori
asupra subiectului28, fapt care l-a determinat pe Andreas SCHMINCK, de exemplu,
să accepte ipoteza că aceste documente au fost contrafăcute la începutul celui de-al
doilea deceniu al secolului al XV-lea la ordinul arhiepiscopului Matthaios de Ohrid29.
Și el nu este singurul ...
În anul 2008, Vasilka TĂPKOVA-ZAIMOVA amintește de opiniile avansate
stare privilegije Vasilija II, kao i one koje su arhiepiskopiju vezivale za staro mjesto: Justinijanu Primu), car Mihajlo VIII je htio, u težnji za restauracijom Bizantskog Carstva i vlasti, da
uništi samostalnost srpske i bugarske crkve te ih potčini ohridskoj, što se jasno vidi iz uvoda
i cjelokupnog teksta te Mihajlove povelje. U svome cilju ipak nije uspio, niti se na osnovi tih
povelja može graditi baza za određivanj e granica Samuilove države kao i ohridske arhiepiskopije, stvorene za vrijeme njegove vladavine a uz odobrenje i blagoslov papinske kurije.).
24
De notat că cele trei diplome ni s-au transmis printr-un fals din 1272 (sic! 1273), datorat
lui Mihail VIII Paleologul, ele însele fiind etichetate falsuri, dar fără vreun temei solid105. Chiar
și în această ipostază (fals!) poate fi sesizat un sâmbure de adevăr (fals!), hrisovul respectiv
reproducând o stare premergătoare (oare?) a castrelor (fals!) episcopale.
105
St. Antoljak, Samujlovata drzava, Scopje, 1969, p. 77, 162-163, aruncă îndoiala asupra
veridicității hrisoavelor „basiliene”, după ce în 9 septembre 1966, la Congresul de Bizantinologie de la Oxford a făcut și o comunicare pe aceeași temă. Curios că R. Ljubinković
(Traditije Primae Justinijanae u titulaturi Ohridskih Arhijepiskopa, „Starinar”, 17, 1967, p.
61-76, cu rezumat francez) deși o cunoaște, n-a ținut seamă de „contribuția critică” a compatriotului său (Muntean, 1984a; Muntean, 1984b; Muntean, 2005a, pp. 66‒67; Muntean, 2009).
Teza de doctorat a fost publicată de 3 ori în limba românăa și a cunoscut și o traducere în
limba englezăb. Voi cita doar din ediția 2005 (la care am avut acces).
a
Muntean, 1984a; Muntean, 1984b; Muntean, 2005a.
b
Muntean, 2009.
25
Zakynthos, 1977, p. 438 (apud Naxidou, 2019, p. 499, nota 32).
26
Karagiannópoulos, 1981 (apud Naxidou, 2019, p. 499, nota 32).
27
Konstantinou-Tegou-Stergiadou, 1988.
28
Konstantinou-Tegou-Stergiadou, 1990; Eadem, 1997; Eadem, 1998.
29
Bei diesen Urkunden handelt es sich, wie Enanthia Konstantinou-Tegou-Stergiadou plausibel machte, um Fälschungen, die zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts auf
Verlanlassung des Erzbischofs Matthaios von Achrida (Ohrid) angefertig wurden (Schminck,
2005, p. 308).
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de către E. Stergiadou, venite după cele ale lui S. Antoljak și afirmă că există anumite
argumente în favoarea tezei că sigillia lui Vasile al II-lea nu sunt autentice; nu numai
pentru că manuscrisul este târziu și este inclus într-un document din vremea lui Mihail
al VIII-lea Paleologul, tot de o autenticitate îndoielnică, ci și pentru că există o oarecare confuzie cu privire la unele episcopii ... Dar ceea ce contează sunt faptele generale (sb.m.), confirmate de Michel de Devol (deși mărturia lui datează din 1118) ...
precum și cea clară a lui Nil Doxopatres, care este din 114330. Peste trei ani, ea afirma că aceste sigillia trebuie tratate cu prudență31, pentru ca în 2017 să menționeze
doar că unii autori ridică întrebări cu privire la autenticitatea tuturor sau a unor
părți ale hrisoavelor32.
În ultima vreme, aceste opinii "eretice" au fost menționate de tot mai mulți
istorici, chiar dacă ele nu au fost (încă) și acceptate33. În acest context, trebuie menționat și punctul de vedere exprimat, în 2020, de către Miloš ANTONOVIĆ și Aleksandar
IVANOV: bula de aur a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul (1272 /sic! iulie 1273)
este un fals de la începutul sec. XV, dar cele trei sigillia ale lui Vasile al II-lea (~1020)
sunt autentice34. Cei doi autori acceptă necondiționat judecata exprimată în anul 1988
de către Εvanthia KONSTANTINOU TEGOU-STERGIADOU referitor la actul din
1273, dar subliniază autenticitatea celor trei sigillia ale lui Vasile al II-lea (~1020) pe
baza observației făcute de către Stojan NOVAKOVIĆ35, care spunea că acestea, chiar
și în transcrierea greacă, au păstrat vocalele nazale ale limbii slavone vechi aflată în uz
la începutul sec. XI, iar acestea au dispărut până în sec. XV și chiar pare incredibil ca
30

... non seulement à cause du fait que le manuscrit est tardif et est inclus dans un document de
l’époque de Michel VIII Paléologue, lui aussi d’une authenticité douteuse, mais encore parce
qu’il y a une certain confusion au sujet de quelques évêchés ... Mais ce qui importe, ce sont
les faits généraux, confirmés par Michel de Devol (qouique le témoignage de celui-ci date de
1118) ..., ainsi que celui de Nil Doxopatres qui este également de 1143, qui este clair (TăpkovaZaimova, 2008, pp. 33‒34; vide și Tăpkova-Zaimova, 2007, p. 422).
Aceste mărturii din 1118 și 1143 nu certifică decât autocefalia arhiepiscopei de Ohrid.
31
Tăpkova-Zaimova, 2011, p. 219.
32
Some authors raise questions about the authenticity of all, or of some parts of the charters
(Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 50, cu menționarea Tegou-Stergiadou, 1988).
33
Müller, 2005, p. [427], nota 2; Prinzing, 2012, p. 361; Naxidou, 2019, p. 499, nota 32; Panov,
2019, p. 79, nota 1 reluat în Panov, 2021, p. 83, nota 1.
34
... фалсификованој повељи византијског цара Михаила VIII из 1272 (sic! 1273) / ... falsifikovanoj povelji vizantijskog cara Mihaila VIII iz 1272. (sic! 1273) godine; Although it has
been ascertained that the charter of the Emperor Michael VIII (1261–1282), which contains
sigilia of Basil II, was a forgery from the beginning of the 15th century, researches showed
that the three sigilia mentioned in the charter were authentica.
Îmi pare ciudat că autorii menționează drept prime îndoieli cu privire la autenticitateab documentului din 1273 opinia exprimată de către Εvanthia KONSTANTINOU TEGOU-STERGIADOU în teza sa de doctorat (1988) și ignoră critica lui Stjepan ANTOLJAK. Nici măcar în
istoriografia greacă Ε. Konstantinou Tegou-Stergiadou nu a fost un pionier în acest sens ...
a
Antonović, Ivanov, 2020, p. [129], 136.
b
прве сумње у аутентичност / prve sumnje u autentičnost (Antonović, Ivanov, 2020, p. 130).
35
Antonović, Ivanov, 2020, p. 130.
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cineva din mediul grecesc al arhiepiscopului Matthaios [de Ohrid] să le fi cunoscut și
să le fi reînviat în timp ce falsificau documentul împăratului Mihail al VIII-lea36. De
asemenea, ei invocă drept argument în favoarea autenticității și existența toponimelor
necunoscute în secolul al XV-lea, precum și în vremurile noastre, printre care s-ar număra chiar și Дивисиск / Divisisk37 (i.e. Dibisiskos).
Aceste îndoieli cu privire la autenticitatea documentului din iulie 1273 și a
celor trei hrisoave imperiale care-l compun l-au făcut pe Günter PRINZING să afirme
că este nevoie urgentă de o (contra)critică sistematică, cuprinzătoare care să le invalideze38. A trecut deja mai bine de un deceniu și nimeni nu și-a asumat încă acest demers39, iar respingerile opiniilor "eretice" au un caracter vag/general40, ori ele au fost
"anatemizate" prin tăcere/ignorare (de exemplu, în istoriografia română doar Vasile V.
MUNTEAN amintește această problemă) ...

5. Manuscrisele

În studiile sale din 1946/'47, GYÓNI Mátyás menționează trei surse41 grecești
din sec. XVI‒XVII în care s-ar regăsi bula de aur a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul din luna iulie a anului 127342. Ultimul dintre ele este numit de către el codex
36

... Стојан Новаковић приметио да су сигилији чак и у грчкој транскрипцији сачували
назалне гласове старословенског језика који је тада био у употреби. У 15. веку ови гласови су нестали и заиста изгледа невероватно да би их неко из грчког окружења архиепископа Матије познао и поново оживео у фалсификату Михаилове повеље. / ... Stojan
Novaković primetio da su sigiliji čak i u grčkoj transkripciji sačuvali nazalne glasove staroslovenskog jezika koji je tada bio u upotrebi. U 15. veku ovi glasovi su nestali i zaista izgleda neverovatno da bi ih neko iz grčkog okruženja arhiepiskopa Matije poznao i ponovo oživeo u falsifikatu Mihailove povelje (Antonović, Ivanov, 2020, p. 130).
37
Antonović, Ivanov, 2020, p. 130.
38
But so long as doubts about the genuineness of the sigillia (and the composite document
containing them) have yet to be clearly refuted by a systematic, comprehensive (counter-)
critique (an urgent desideratum!), ... (Prinzing, 2012, p. 361).
39
În acest moment, eu accept prezumția că cele 3 sigillia ale lui Vasile al II-lea (~1020) nu sunt
false (și chiar dacă ar fi contrafaceri acest lucru nu schimbă fundamental subiectul acestui studiu).
40
de exemplu, ..., two points are worth making: on the one hand, as already said, the autocephaly
of the newly created archbishopric of Ohrid granted by Basil II may be regarded as proven without recourse to Basil II’s privileges. On the other hand, however, there is another – remarkable – aspect of the situation in Antioch in the later tenth century that makes the existence of
a documentary grant of privileges to the Archbishopric of Ohrid very probable historically
and to that extent supports it (Prinzing, 2012, p. 361); However, we can treat the sigillia as
genuine since these documents reflect the concrete ideological context of the time of Basil II
(Panov, 2021, p. 83).
41
În anul 1989, David J. BIRNBAUM a analizat/publicat a Slavic translation a părții de început a
bulei de aur a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul (1273), de care se știa public încă din anii
1870a / 1876b / 1913c și pe care Gyóni M. nu o menționează, chiar dacă Moravcsik Gy. o făcuse cu 4 ani înainted. Documentul (4 folio, sec. XV) fusese sustras în anul 1844 din mănăstirea
Zografu de pe muntele Athos de către V. I. Grigorovič (Birnbaum, 1990, p. 268 cu detalii).
a
Šafařik, 1870, p. 27; ÁÚO, VIII, pp. 434 (citează Šafařik, 1870, p. 27).
b
Jireček, 1876, p. 274, nota 15.
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de Gerasimos, archevêque d’Argos43 (GYÓNI Mátyás44), traducere după Codex des
Erzbischofs Gerasimos von Argos (Gelzer45), care apare și drept Codex Gerasimi (David
J. BIRNBAUM46), din sec. XVI, însă în care există doar prima jumătate a primei diplome împărătești a lui Vasile al II-lea, care se termină la Πέρνιϰον/Pérnikon47, cu câteva rânduri înainte de episcopia de Braničevo, care nu mai figurează48 și astfel codexul
devine irelevant în contextul care ne interesează. Să menționăm, totuși, că manuscrisul a fost editat inițial de către Georgios Alexandros RALLES și Michael POTLES
în anul 185549, fiind reluat de către Karl Eduard Zachariae von Lingenthal în 185750,
republicat și tradus în limba maghiară de către WENZEL Gusztáv în anul 187051. Ulterior, acesta apare drept codex Hierosolymitanus [Metoch] 14552, iar azi pare că este
cunoscut sub numele de Codex Atheniensis B. N. 14553. Posibil ca acesta să fie identic
cu Codex Constantinopolitanus sancti sepulchri No.?54, menționat primul și amintit
inițial de către bizantinologul MORAVCSIK Gyula 55, de la care a luat și GYÓNI
Mátyás informația (fără a menționa acest lucru)56. Nu am avut destule condiții pentru a
clarifica toate problemele ridicate de acest manuscris și nici nu sunt convins că identitățile menționate sunt corecte astfel că această problemă consider că rămâne deschisă.
Al doilea manuscris în înșiruirea lui Gyóni M. este Codex Sinaiticus [Graecus] 508 (976)57 (188 folio, sec. XVI‒XVII), care a fost găsit și copiat de către Porfirij
c

ADrA, I, p. 80, nr. 281.
Moravcsik, 1942, p. 114.
42
nu din august 1272, care este doar o datare greșită a lui Y. Y. Golubinskij (1871) mult prea
ușor acceptată și citată (vide Birnbaum, 1990, p. 268, 270; Müller, 2005).
43
Gerasimos, arhiepiscop de Argos.
44
Gyóni, 1947, pp. 43‒44.
45
Gelzer, 1893, p. 41.
46
Birnbaum, 1990, p. 267.
47
azi, Pernik, BG.
48
Ralles, Potles, 1855, p. 269 cf. Golubinskij, 1871, p. 260.
Miloš ANTONOVIĆ și Aleksandar IVANOV afirmă greșit contrariul (Antonović, Ivanov,
2020, p. [129], nota 2).
49
Ralles, Potles, 1855, pp. 266‒269.
50
Lingenthal, 1857, pp. 319‒320.
51
ÁÚO, VIII, pp. 429‒431.
52
și Cod. Hierol. 145.
53
Codex Atheniensis B. N. olim Hierosolymitanus 145 (Uthemann, 2015, p. 943).
B. N. = Bibliothèque Nationale / Biblioteca Națională din Atena?
54
Miloš ANTONOVIĆ și Aleksandar IVANOV afirmă că este vorba de Codex S[ancti]. Sepulchri 145a, iar acest lucru ar conduce către identitatea acestuia cu codex Hierosolymitanus
[Metoch] 145, dar mai sunt necesare verificări/clarificări (neimportante în acest context).
a
Antonović, Ivanov, 2020, p. [129], nota 2.
55
Moravcsik, 1942, p. 114.
56
Paul STEPHENSON menționează patru manuscrise, dar nu identifică decât Cod. Sinait. 508
(976) și a Slavonic translation of the chrysobull, care a fost editată în anul 1989 de către David
J. BIRNBAUM41 (Stephenson, 2003, p. 126, nota 71; Stephenson, 2003a, p. 46, nota 59).
57
și Cod. Sinait. 508 (976) (vide și Kāmil, 1970, 1305 -non legi).
d
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USPENSKIJ58 în biblioteca mănăstirii Sf. Ecaterina de la muntele Sinai, unde acesta
a fost în anul 184559 și iunie‒august 185060. Pe baza însemnărilor sale61, în anul 1871,
Yevgeniy Yevstigneyevich GOLUBINSKIJ62 publică defectuos63, pentru întâia dată,
textul celor trei documente ale lui Vasile al II-lea64 într-o istorie a bisericilor ortodoxe
bulgare, sârbe și române ori moldo-vlahe65. Codexul este singurul care conține întregul chrysobullos logos al împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul (1273), cu cele trei
sigillia ale împăratului Vasile al II-lea referitoare la arhiepiscopia de Ohrid (~1020).
Aici găsim, printre locațiile episcopiei de Βρανίτζα (Branitza i.e. Braničevo), și τὸν
Διβίσισϰον66 (tón Dibisiskon), care implică un toponim Διβίσισϰος (Dibisiskos):

Κai tòn ẻpiskopon Branitzes eis tèn
Azi, Monê tês Hagias Aikaterinês (Bibliothèque monastique Sainte Catherine), gr[aecus]. 0796.
și Porphyrius Uspensky, Porfiriĭ Uspenskiĭ [* 8.09.1804, Kostroma; † 19.04.1885, Moscova];
vide cel puțin https://en.wikipedia.org/wiki/Porphyrius_Uspensky (18.05.2022).
59
Manginis, 2010, p. 273.
60
în anul 1856, P. Uspenskij a publicat și două rapoarte despre aceste vizite (Lidova, 2020,
p. 150, nota 71 cu bibliografia).
61
Golubinskij, 1871, p. 258.
62
Евгений Евсигнеевич Голубинский [* 28.02.1834, Kologriv; † 7.01.1912, Serguiev Possad];
absolvent al Academiei teologice din Moscova (1858), unde revine drept profesor (1881‒'95),
vorbitor fluent al limbii grecești, celebru pentru modul îndrăzneț în care a tratat sfinții legendari ai Rusiei, multe din lucrările sale au fost oprite de la apariție de către cenzura țaristă, membru al Academiei de Ștințe (1902).
Mai peste tot am păstrat forma numelui menționată de către Gyóni M. (1947) chiar dacă ar
fi existat și alte transliterații ale acestuia.
63
... un évêché a été omis, et quelques noms de localités et quelques chiffres ont été déformés
(Gyóni, 1947, p. 44, nota 2).
64
Le texte complet des trois chartes fut édité pour la première fois par E. Golubinskij, comformément à la copie de P. Uspenskij, d’après le codex Sinaiticus [508 (976)], dans une histoire
des églises bulgare, serbe et roumaine (Gyóni, 1947, p. 44).
65
Golubinskij, 1871, pp. 259‒263 (260).
66
Golubinskij, 1871, p. 260.
Notă: în baza unui contract semnat la data de 2.11.1540 între pansonatorul Claude Garamont
(1510–'61) și tipograful Robert Estienne (1503‒'59), pe baza instrucțiunilor cretanului Angelos
Vergekios / Ange Vergèce (1505–'69), caligraf al regelui, primul concepe un set de caractere
numit Les grecs du roi. În această formă semicursivă litera grecească κ (kappa) apare drept ϰ
( ), semn care apare frecvent în cărțile tipărite în limba greacă până în secolul XX (și chiar
mai târziu; în cazul studiului de față, semnul ϰ există în editările lui Golubinskij (1871), Gelzer
(1893), Beneševič (1911), Ivanov (1931), pentru a fi înlocuit cu k de către Gyóni M. în articolul publicat în limba maghiară (1946) și menținut în varianta în limba franceză (1947) a studiului său.
58
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Bránitzan kai tòn Moróbiskon kai tòn Sfentéromon kai tòn Gróntson (?) kai tòn Dibisiskon kai tòn Istaaglággan kai tòn Brodáriskon klerikous 15 kai paroikous 15.
și episcopul de Branitza la Branitza și Morobiskos și Sfenteromos și
Grontsos (?) și Dibisiskos și Istaglagos și Brodariskos [va avea] klerikoi 15 și
paroikoi 1567.
În anul 1893, Heinrich GELZER68 republică textul grec, corectează deficiențele lui Golubinskij și indică tot Dibisiskos (τὸν Διβίσισϰον)69. Apoi, în cadrul comentariilor sale, el menționează implicit că locația acestuia este "întunecată"70. Chiar și în
prezent textul lui H. Gelzer este considerat, pe nedrept, ediția standard de către prea
mulți cercetători.
În 1911, V[ladimir Nikolayevich]. BENEŠEVIČ71 a publicat un prim volum al
catalogului manuscriselor grecești care se păstrează în biblioteca mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, unde a fost de trei ori ‒ în vara anilor 1907, 1908, 191172 ‒ în
misiuni științifice. Cu această ocazie el publică și paginile 113a‒125b ale Codex Sinaiticus 508 (976), care conțin chrysobullos logosul împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul (iulie 1273), cu cele trei acte imperiale ale lui Vasile al II-lea referitoare la arhiepiscopia de Ohrid (~1020). El menționează că a colaționat textul cu codex Hierosolymitanus Metoch 14573. La folio 117a (sic! 116b) rândurile 3‒6 găsim și componența
episcopiei de Βρανίτζα (Branitza i.e. Braničevo)74:
și episcopul de Branitza la Branitza și Morobiskos și Sfenderomos și
Grotas și Bisiskos și Istralagos și Brodariskos [va avea] klerikoi cincisprezece și paroikoi cincisprezece.
67

vide și Suciu, Constantinescu, 1980, p. 2 (cu mult prea multe greșeli pentru a fi o bibliografie frecventabilă în acest caz).
68
Heinrich Carl Guido GELZER [* 1.07.1847, Berlin; † 11.07.1906, Jena], filolog și bizantinist elvețian, profesor de filologie clasică și istorie antică la Universitatea din Jena din 1878.
69
Gelzer, 1893, p. 43, rândul [19].
Este inexplicabilă observația greșită a lui GYÓNI Mátyás referitoare la forma toponimului
Διβίσισϰος (Dibisiskos) oferită de H. Gelzer (vide infra).
70
Gelzer, 1893, pp. 62‒63 (Die übrigen sind dunkel).
71
și Vladimir Nikolaevič BENEŠEVIČ / Vladimir Nikolaevich BENESHEVICH / BÉNÉCHÉVITCH [* 9.08.1874, Druya; † 17.01.1943, Sankt-Petersburg]; bizantinolog rus specializat în
drept canonic, paleograf și filolog.
72
a publicat rapoarte despre aceste călătorii în buletinul Academiei Imperiale de Științe din
Sankt-Petersburg: ИзвҌстія Императорской Академіи Наукъ (Izviestiia Imperatorskoi Akademii Nauk), No 14, 15.10.1908, pp. 1145‒1148; No 15, 1.11.1910, pp. 1233‒1244; No 16,
15.11.1911, pp. 1097‒1104 (și regulamentul de studiu în biblioteca mănăstirii!).
73
Изъ. Sinait[icus]. 508 (976) лл. 113a‒125b Варіаиты взяты изъ Hierosol[ymitanus]. Metoch
145, лл. 564a‒565b (опис. А[фанасий]. И[ванович]. Пападопуло-Керамевс[омъ] ’Ιεροσολ[υμιτιϰη] Bιβλιοθηϰη, IV, 126‒134), гдъ гекетъ пe иолоцъ и не имѣетъ заглавія (Beneševič, 1911, p. 542).
Chiar și Gyóni M. consideră că lucrarea lui V. N. Beneševič este o édition critique (Gyóni,
1947, p. 44).
74
Beneševič, 1911, p. 546.

575

Cum aici nu se menționează vreo corecție adusă pe baza codexului Hierosolymitanus
Metoch 14575, trebuie să conchidem că aceasta ar fi varianta găsită în codex Sinaiticus
[Graecus] 508 (976).
Pasajul consemnează că episcopul de Braničevo va deține, în cele 7 localități,
doar 15 klerikoi și 15 paroikoi76. Actul imperial ne mai informează că aceștia trebuie să
lucreze pentru episcop și doar klerikoi77 vor fi scutiți de la plata către fiscul imperial
a oikomodion (impozit pe gospodărie colectat în natură) și a altor eporoi (taxe extraordinare)78. Pentru că există încă neclarități cu privire la înțelegerea termenilor de kleros
(pl. klerikoi) și paroikos (pl. paroikoi) în istoriografia română79, să menționăm că ambele erau categorii de țărani neproprietari. Dacă înțelegem bine ce era un paroikos ‒
deținător ereditar al pământului său, inamovibil atâta timp cât lucra pământul și își
plătea obligațiile, care incumbau pământului său și nu persoanei sale, pentru că el era,
totuși, un om liber80 ‒, kleros era un titlu pe cât de vag pe atât de răspândit81. În anumite texte bizantine referitoare la pământurile bisericești, precum în acesta, cei doi
termeni ‒ klerikoi și paroikoi ‒ apar împreună și aceștia aveau un statut social foarte
75

ar fi fost și imposibil să se facă pentru că acesta nu mai conține și acest pasaj (vide supra).
numărul de klerikoi și de paroikoi poate relevă "ceva" despre "importanța" episcopiei; comparativ, episcopul de Beograd/Berat avea dreptul la 40 de klerikoi și 40 de paroikoi (în 5 localități).
77
contrar cu ce susține Al. Madgearu (... exemption from oikomodion for certain numbers of
priests (klerikoi) and peasants (paroikoi) in each bishopric ... - Madgearu, 2021, p. 115).
78
Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 46, 47 (cu explicațiile traducătorului); pentru comentarii vide
și Gabor, 1989, pp. 115‒116.
79
Ioan LUPAŞ credea că este vorba de ... clerici și ... coloni (iobagi) bisericești ...a. I. D. Suciu
îi echivala cu preoți și jelerib, pentru ca, mai apoi, împreună cu R. Constantinescu, să traducă
greșit paroikoi drept clericic, Adrian GABOR crede că e vorba de clerici și «paroikoi» țărani
dependenți de clericid, iar Al. Madgearu spune că klerikoi sunt doar priestse (preoți). În istoriografia română s-a mai tradus termenul de paroikos / paroikoi (= vecin / vecini) prin parec(i)f.
a
Lupaș, 1918, p. 12, nota 1.
b
Suciu, 1976, p. 1056/6.
c
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 2.
d
Gabor, 1989, p. 114.
e
Madgearu, 2001a, p. 77; Madgearu, 2001b, p. 14/6; Madgearu, 2021, p. 115.
f
de exemplu, Stănescu, Zbuchea, 1970, p. 77/13.
80
vide și Clapham, Power/Postan, 1941/1971, pp. 229‒233; Charanis, 1951, pp. 134‒147;
Vauchez, 2005, p. 106; Bartusis, 2012, p. 135; Koukouni, 2021, p. 76 (bazat pe Charanis,
1951).
81
... klèrikoi, titre aussi vague que répandu131.
131. Notre documentation comprend des klèrikoi tout court, mais aussi des klèrikoi lecteurs,
domestikoi, diacres ou même prêtres (Papachryssanthou, 1981, p. 387, nota 131 cu indicație
către Darrouzès, 1970, p. 16, 42, 88 -mai ales la ultima pagină -n.m.).
76
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asemănător. Probabil că un klerikos exercita (și) o oarecare funcție modestă pentru
biserică (putea să fie și preot82), dar își deținea pământul în condiții foarte asemănătoare cu cele care reglementau un paroikos83.
Dacă analizăm cazul episcopului de Branitza (Braničevo) observăm mai multe
diferențe între textul editat de către V. N. Beneševič față de cel al lui Y. Y. Golubinskij,
iar cele mai importante sunt numele diferite a 4 (!) locații (din 784):
Beneševič (1911):
Golubinskij (1871):
Σφενδέρομον (Sphenderomon)
Σφεντέρομον (Sphenteromon)
Γρόταν (Grotan)
Γροντσον (?) (Grontson?)
Βίσισϰoν (Bisiskon)
Διbίσισϰoν (Dibisiskon)
Ἰστραάλαγγαν (Istralagan)
Ἰστααγλάγγαν (Istaglagan)
din care al treilea oiconim este cel care ne interesează direct acum/aici.
Acuzativul τὸν Βίσισϰον (tón Bisiskon) implică un toponim Bisiskos (1911),
așa cum τὸν Διβίσισϰον (tón Dibisiskon) implică Dibisiskos (1871). Diferențele între
cele două forme nu au o altă posibilă explicație decât o greșeală făcută în momentul
copierii/editării/tipăririi de către Uspenskij/Golubinskij (1871) ori Beneševič (1911). În
mod normal, ediția mai nouă are prioritate în cercetarea istorică (GYÓNI Mátyás o și
menționează prima85, dar apoi alege s-o ignore cu seninătate în restul studiului său!),
dar în acest caz particular ‒ ambele sunt copii de mână făcute la fața locului și editate/
tipărite ulterior, cu mențiunea că Y. Y. Golubinskij (1871) a lucrat după notele lui
82

precum un martor al unei donații de la mijlocul sec. XI: Christodoulos, humble priest and
klerikos (Jansen, Drell, Andrews, 2011, p. 507 și nota 7 cu explicația oferită de către traducătorii Adele CILENTO și David ROUTT: Klerikoi, clerks of the cathedral, were officials of a
bishop or archbishop who were paid with a private landed income.).
Este neverosimil ca în episcopia de Beograd/Berat să fi existat 40 de preoți în 5 localități în
anul 1020.
83
In several Byzantine texts relating to church land klerikoi and paroikoi are bracketed together
and they were very much of a similar social status. The klerikoi probably exercised some lowly
function for the church, but they held their land under conditions very similar to those regulating the settlement of paroikoi (Harvey, 1993, pp. 144‒145).
Here [in a chrysobull from 1228 of the ruler of Epiros Theodore Doukas (ca. 1215–1230)],
klerikoi probably were those who worked in lowly positions in the office of the bishop (Bartusis, 2012, pp. 66‒67).
Pentru sensul cuvântului klerikos vide și Svoronos, 1965 (inclus în Svoronos, 1973), pp. 361‒
362, n. 175 (non legi).
84
în cazul următor, cel al episcopului de Beograd (ori Berat?), există o singură diferență toponimică: ϰαί τὸν ἐπίσϰοπον Βελαγράδων și Βελάγραδαa / Καί τὸν ἐπίσϰοπον Βελεγράδων și
Βελάγραδαb. Nu am verificat diferențele toponimice în cazul celorlalte 29 de episcopii.
a
Beneševič, 1911, p. 546, rândul [7].
b
Golubinskij, 1871, p. 260.
85
Et l’évêque de Branitza doit avoir quinze ecclésiastiques et quinze manants à Branitza, Morobiskos, Sphenderomos, Grota, Bisiskos (sb.m.), Istraalanga et Brodariskos (Gyóni, 1947, p.
45; dar traducerea a fost realizată de către Gyóni M. pe baza ediției lui I. Ivanov (vide Gyóni,
1947, p. 45, nota 4; Ivanov, 1931, p. 553).

577

Fig. 1. Manuscripts in St. Catherine's Monastery, Mount Sinai: Microfilm-501086:
Greek Manuscripts: 976. Euchologion, etc.87, folio 116[verso], fragment (prelucrat)
(... ϰαὶ τὸν δibίσiσϰoν (sb.m.; i.e. Dibisiskon / Dibisiskos -n.m.) ...).
P. Uspenskij, iar Beneševič a avut acces la lucrarea lui Golubinskij ‒ nu puteam afirma,
cu inima împăcată, că varianta Beneševič (1911) este cea corectă. Din păcate, nimeni
nu a mai avut curiozitatea să reediteze cele 3 sigillia ale lui Vasile al II-lea (~1020) în
ultimul secol și mai bine (și cred că ar fi urgent nevoie de un atare demers!). De aceea,
am solicitat ajutor pentru a găsi folio 116v din Codex Sinaiticus [Graecus] 508 (976)88,
care conține și textul referitor la episcopul de Βράνιτζα (Branitza / Braničevo)89 (Fig.
1). După cum limpede se poate vedea, întreaga discuție trebuie să se poarte doar în
jurul formei Dibisiskos, ca unica existentă și demnă de luat în seamă! Nu are rost să
speculăm în jurul unei greșeli Bisiskos din 1911.
În anul 1924, Franz DÖLGER publică regestele actelor imperiale ale imperiului roman de răsărit din anul 565 și până la căderea Constantinopolului (1453).
Referitor la actele împăratului Vasile al II-lea din jurul anului 1020, el identifică în cadrul episcopiei de Branitza, de care nu este sigur că este Braničevo ori Vranja, și:
Dibisiskos (Bisiskos: Beneš[evič].)90
În ediția a doua a acestei lucrării, realizată în anul 2003 de către Andreas E.
MÜLLER și Alexander Daniel BEIHAMMER, aceștia modifică neinspirat, fără expli86

microfilmul a fost realizat în perioada 1949‒'50 (pentru detalii vide Clark, 1952, p. VII) și
din toamna anului 2016 este disponibil on-line.
87
vide și Clark, 1952, p. 11: 976. Euchologion, etc. 16th cent[ury]. 515 f[olio]. Pa. 71 ft.
88
https://www.loc.gov/resource/amedmonastery.00271074992-ms/?sp=121&r=0.173,0.099,0.
396,0.235,0 (5.08.2022).
89
Mulțumirile mele sincere pentru ajutorul acordat se îndreaptă către Dan UNGUREANU și
mai ales către Doamnele Alina NĂCHESCU, Photographic and Special Collections Assistant
și dr. Cristina NEAGU, Keeper of Special Collections, Christ Church Library, Oxford, England.
90
Dölger, 1924, pp. 103‒104.
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cații, ambele variante toponimice în:
Divisiskos (Visiskos: Beneš[evič].) (?)91
iar prin semul întrebării arată că locația este încă neidentificată. Lectura imposibilă(?) nu
este nouă; chiar și Constantin Josef JIREČEK o folosește în anul 187792, iar pe urmele
sale mai umblă și alții93. S-a ajuns până acolo încât Bisiskos a ajuns să fie "citit" Visisk94!
Dar textul provine dintr-un sigillion imperial (~1020), care a supraviețuit într-un chrysobullos logos (1273), iar textele cancelariei imperiale erau ferm ancorate în tradiția
atticistă, în care litera greacă Β/β (beta) reprezenta clar încă sunetul B/b95. Cel puțin
aceasta este teoria; în fapt, cazul τοῖς Βοδηνοῖς / Βοδίνης (din al doilea sigillion, mai
1020), indiferent dacă este vorba de Vidin ori Vodena96, pare că infirmă această aserțiune, dar cazul episcopului de Beograd ori Berat (Βελάγραδα / Belagrada), aflat chiar
după cel de Braničevo în primul zapis, pare să o confirme; clarificarea acestei probleme, care implică cercetări extensive, excede tematica acestui studiu97 ...
În anul 1931, Iordan IVANOV98 republică lucrarea sa despre antichitățile bulgare din Macedonia într-o variantă mult îmbogățită99. În cadrul ei publică și sigillia
împăratului Vasile al II-lea din jurul anului 1020 referitor la arhiepiscopia de Ohrid:

91

Dölger, Müller, Beihammer, 2003, p. 218.
An der Stelle des römischen Viminaciums erscheint eine slawische Burg Braničevo (Βρανιτξ[όβ]α) mit einem sehr kleinen Bisthum, aber vielen Ortschaften. Moravište (Μορόβισϰος)
ist wohl das alte Margus an der Mimdung des Flusses Margus, der fortan Morava (morav blg.
blau) genannt wird. Smederevo (Σφεντορόμος) war damals eine unbedeutende Burg. Die Lage
von Grontzos (?), Divisiskos (sb.m.), Istaaglanga (?) und Brodariskos (Brodarište, Fürth) ist
unbekannt (Jireček, 1877, p. 77).
93
de exemplu, Klebel, 1928, p. 366; Kämpf, 1956, p. 23; Carter, 1977, p. 156; Bulić, 2013, p.
221; Antonović, Ivanov, 2018 (în fapt, întreaga istoriografie sârbă!).
94
Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 47 (nedeclarat pe urmele lui Iordan IVANOV -vide infra).
95
doar în greaca populară litera Β/β era pronunțat "veeta" încă de la sfârșitul Antichității.
96
vide Anexa III.
97
pentru a ușura lectura voi folosi doar forma Dibisiskos (le voi menționa pe ambele la final).
98
Йордан Иванов Николов (Iordan Ivanov Nikolov) [* 6.01.1872, Kyustendil; † 29.07.1947,
Sofia]; istoric literar specializat în literatura și cultura medievală bulgară, arheolog, folclorist,
profesor universitar, academician.
99
editio princeps 1908.
92
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(textul în limba greacă acompaniat de o traducere în limba bulgară, care nu fuseseră
tipărite în 1908). El este autorul unei greșeli cu consecințe majore în istoriografie; dacă
în textul primului sigillion oferă forma τὸν Βίσισϰον (tón Bisiskon / Bisiskos) după
V. N. Beneševič (1911), printr-o notă dorește să prezinte și varianta găsită la Y. Y.
Golubinskij (1871), doar că în loc de corectul τὸν Διβίσισϰον scrie greșit:
5
) [τὸν] Διβίσϰον Г[олубинский /i.e. Golubinskij -n.m.].
adică eronatul Dibiskos în loc de necesarul Dibisiskos aflat în ediția lui Golubinskij
(1871). Apoi oferă "echivalentul" acestuia în limba bulgară: Висьскъ (Visăsk), menționând că este Неиэвестно (necunoscut)100. Rareori a avut o asemenea mică greșeală
de editare (tipărire?) consecințe mai mari în istoriografie ...

6. Greșelile lui Gyóni (1946/'47)
Într-un studiu publicat în limba maghiară (1946) și tradus în limba franceză
(1947)101, filologul GYÓNI Mátyás atrage atenția asupra acuzativului τὸν Βίσισϰον
(tón Bisiskon / Bisiskos) existent în primul sigillion al împăratului Vasile al II-lea (ante
mai 1020), toponim care s-ar regăsi drept Διβίσϰος (Dibiskos) (fals!) la Y. Y. Golubinskij (1871) și greșit (fals!) drept Διβίσισϰος (Dibisiskos) la H. Gelzer (1893)102. În
fapt, el nu a mai verificat în textul publicat de către Golubinskij, unde apare Διbίσισϰoν (Dibisiskos) și doar citează necritic după Iordan IVANOV (1931), unde apare greșit Διβίσϰον/Dibiskos, astfel încât comentariul său referitor la forma avansată de către
H. Gelzer este eronat103, cum greșită este și forma Διβίσϰος (Dibiskos), care este doar
o invenție a lui I. Ivanov (1931). Ciudat este faptul că Gyóni M. ignoră apoi în comentariile sale tocmai forma Βίσισϰος (Bisiskos), pe care o menționase drept varianta toponimică principală (!), iar acest lucru nu a "deranjat" pe nicicare din istoriografia română ...
Neobservată și neîndreptată de către nimeni vreme de 75 de ani, această greșeală a lui Gyóni M. a făcut "ravagii" în istoriografia românească, pentru că cercetătorul maghiar mai face un pas hazardat; bazându-se pe o obscură cronică scrisă în limba greacă de un autor anonim la începutul sec. XVI104, care se dovedește ulterior a fi
mai degrabă de la începutul sec. XVII, plină de contradicții și imposibilități geogra100

Ivanov, 1931, p. 553, nota 5) și 13).
Gyóni, 1946: A keleti egyház jelentkezése a Temes vidékén Szent István korában / Aparițiunea bisericii orientale în bazinul (vidéka) Timișului în epoca Sfântului Ștefan;
Gyóni, 1947: L’église orientale dans la Hongrie du XIe (sic! siècle) / Biserica orientală în
Ungaria secolului al XI-lea. Doar titlul este diferit, textul fiind identic.
a
vidék (l.m.) = ținut, regiune, împrejurimile, bazin (râu) (l.r.).
102
τὸν Βίσισκον ... Διβίσκος ... Διβίσκος ... Διβίσίσκος ... (Gyóni, 1946, p. 46 și nota 1 de aici).
103
Vu que le cod[ex]. Sin[aiticus 508 (976)]. > copie de Uspenskij > édition de Golubinskij,
donne la variante Διβίσϰος (fals!a), tandis que Gelzer donne la variante Διβίσισϰος, ‒ on ne
sait pour quelle raison, puisque le manuscrit de Gerasimos ne s’étend pas jusqu’à ce lieu ‒,
... (Gyóni, 1947, p. 46).
a
Y. Y. Golubinskij (1871) oferă Διβίσισϰος și doar I. Ivanov (1931) scrie Διβίσϰος când îl
citează greșit pe acesta.
104
... écrite vers 1519, dite Historia Turcorum ... aflat în Codex Vatic[anus].-Barberin[us].
111 (sec. XVI), folio 11r‒97r (Gyóni, 1947, p. 46).
101
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fice, în care se povestesc lucruri petrecute în 1439 și 1443, el pune în legătură (inexistentul) Διβίσϰος (Dibiskos), din primul act al lui Vasile al II-lea în favoarea arhiepiscopiei de Ohrid, cu un Τιμπίσϰο (1439) și un Τημπήσϰο105 (1443) existente în această cronică a otomanilor106. Pentru el ambele se pronunță timbῑsko (sic!), care ar fi doar
transcrierea în greacă medie (sic! în fapt, greacă demotică) a unei formei fonetice
tibisko (sic! tibisco -n.m.) dintr-o limbă străină107 (i.e. italiana -vide infra).
Cronica Historia Turcorum menționează că, în vara anului 1439, în timp ce
sultanul Murad al II-lea asedia Smederevo, regele Ungarie, Albert I, și-a ridicat tabăra
într-o localitate din apropiere de Dunăre numită Timbisko (sic!107), unde a așteptat
sosirea ajutorului108. Este incredibil că GYÓNI Mátyás nu a căutat să vadă dacă evenimentele din vara anului 1439109 nu sunt menționate și în altă parte; ar fi găsit lesne la
Este inexplicabil de ce Al. Madgearu susține că această cronică ar fi fost datată 1517 de către
Gyóni M. (The date of the chronicle mentioned by him, 1517,...-Madgearu, 2022, p. 245, nota 34).
105
... Τιμπίσκο ... Τημπήσκο ... (Gyóni, 1946, p. 46, nota 4 și p. 47, nota 1).
106
Gyóni M. menționase deja această Historia Turcorum în lucrarea sa de doctorat dedicată
Ungariei şi ungurilor reflectați în lumina izvoarelor bizantine, publicată în anul 1938 într-o
colecție editată de către MORAVCSIK Gyula, fără a fi clar la ce se referă ‒ râu, regiune, loc? ‒
acel nume Temes (Timiș) găsit în cronică drept Tibiskos, care poate încă mai păstrează amintirea vechiului nume de loc Tibiscum: Valószínűleg Temes neve lappang az egyik forrásban
emlegetett Tibisko (Τιμπίσϰο) névben, mely talán még az antik Tibiscum helynév emlékét őrzi
(sb.m.). Amikor II. Murad 1439-ben Magyarország ellen támad, Albert királyunk «kivonult
Murad ellen s tábort vert egy a Dunával szomszédos helyen, melyet Tibiskonak hínak» (Hist[oria] Turc[orum] 40r). Viszont I. Ulászló a hosszú hadjáratra Budáról elindulva s a Dunán
átkelve (de még hazánk területén belül !) az első napon ér Tibisko-ba: itt három napig vesztegel, majd eljut Oláhország földjére, a Duna partjára megy egy Szendrővel szomszédos dombra
s onnan vonul a bulgáriai Szófiába (Hist[oria] Turc[orum] 44r) (Gyóni, 1938, p. 33).
107
... Τιμπίσϰο (Τημπήσϰο: tous deux se prononçant timbῑsko, ce qui est la transcription en
moyen grec de la forme phonétique tibisko de langue étrangère) ... (Gyóni, 1947, p. 46).
În greaca medie ‹μπ› (mp) se citește/pronunță deja b după vocale; Gyóni M. ar fi trebuit să
scrie: en moyen grec la transcription de la forme phonétique tibisko d’un langue étrangère e
Τιμπίσϰο (Τημπήσϰο), dar el se tot încăpățânează să folosească un neverosimil Timbisko ...
108
... établit son camp dans une localité avoisinant le Danube (ou: à proximité du Danube) appelée Timbisko (sb.m.), et attendit l’arrivée de secours (Gyóni, 1947, p. 46).
În fapt, lucrarea lui F. Sansovino din 1571/'73 pe care doar a tradus-o (prost!) anonimul "cronicar" grec(?) spune că il Re Alberto ... s’accampò tra il Tibisco & il Danubio ... (vide infra).
Traducerea lui Gyóni M. este confirmată de cea a lui Marios PHILIPPIDESa, iar localitatea
numită Timbisko este doar o "invenție" a "cronicarului" anonim (vide infra) ...
a
17. After Sigismund’s death, Albert became the king of Hungary. He, too, assembled all his
forces and, without asking aid from anyone else, advanced against Murad. He camped in a place
called Tibisco (sb.m.) near Danube, and waited for more help to arrive (Philippides, 1990, p. 50).
109
prezența regală între 14 iulie și 27/28 octombrie 1439 a fost clarificată exemplar de către
CSÁNKI Dezső în anul 1894: Buda (14.07.), Szeged (29.07., 30.07., 1.08., 2.08.), Kabol
(13.08.), Kisdi (14.08., 18.08., 20.08.), Stari Slankamen (30.08.), in descensu nostro campestri in portu Danubiali Tydewrew (31.08.), Thyderew (2.09.), in descensu nostro campestri circa portum (prope vadum) Thydewrew, Thyderew (5.09.), Stari Slankamen (7.09.), in descensu
nostro campestri prope vadum Tydewrew, Tydiwrew (8.09.), Tydewryw (9.09.), Kobol (12.09.),
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cronicarul Thuróczy János110 mențiunea că regele Albert și-a ridicat tabăra in loco vulgari appellatiō[n]e Tijddewrew vocato în anul 1439. Apoi, înainte de-a pleca de aici,
după ce a așteptat degeaba luni bune ca armata nobiliară să i se alăture, regele emite
un decret cunoscut istoricilor, la data de 17.09.1439, în care menționează că acesta a
fost Datum in descensu nostro exercituali campestri iuxta portum [Danubii] Tydewrew111. Încă în anul 1894, CSÁNKI Dezső a clarificat locația acestui Tijddewrew/Tydewrew și nu avem vreun motiv să-i contestăm judecata; vadul era în dreptul Stari Slankamen, la V de gura de vărsare a râului Tisza în Dunăre112. Tiderév sau Tidőrév113 ori,
mai nou, Tüdőrév114 (vadul Tide/Tidő/Tüdő) era un faimos/vechi vad al Dunării, și nu
este vorba de Titelrév115 (l.m.; vadul Titel pe râul Tisza spre Banat). Toponimul atestat istoric (Tide/Tidő/ Tüdő)rév pare130 că se "metamorfozează" în Tibisko (Τιμπίσϰο,
Τημπήσϰο) în Historia Turcorum, care îl menționează pentru a doua oară în contextul
"campaniei lungi" din 1443‒'44: aici regele Vladislav I pleacă din cetatea Buda, în luna
mai (fals!) a anului 1443, și a trecut Dunărea116 și a înaintat foarte încet pentru a permite armatei sale să se adune și a ajuns la Timbisko (sic!107) în prima zi (sic!117); a
stat acolo trei zile și apoi a ajuns în Valahia (sic!) și s-a dus pe malul Dunării, și s-a
transportat [peste Dunăre118] unde era colina din care se extrage sarea (i.e. Slankamen119), lângă (sic!120) Siderovia [= sau Semendria (i.e. Smederevo -n.m.)]; și a mers
Tyderew (14.09.), im Heer bei Tydewrew (17.09.), in Waradino Petri (azi, Petrovaradin; 18.09.,
21.09.); Stari Slankamen (21?.09.); Futog (26, 27, 28.09.), prope Slankament (1.10.); Szonda
(6.10.), Bodrog (12.10.), Esztergom (17.10.), Langendorff/Neszmély (27/28(?).10.) (Csánki,
1894, pp. 139‒140 cu întreaga bibliografie).
110
Thuróczy, 1488, p. [244].
111
CD, XI, p. 315, doc CLX; TJ, 1853, pp. 70‒73, XXX (Tydewrew identificat greșit cu Titelrév); Thallóczy, Áldásy, 1907, p. 132, CXCV (cu bibliografia); DRH, pp. 304‒307 (307).
3.09.1439: o scrisoare adresată de regele Albert papei Evgenivs IV este Datum in descensu nostro exercituali campestri iuxta portum Danubii Tydewrew vocatum (Lindner, 1892, pp.
430‒431, doc 12).
112
menționat încă și de Anonymus (sec. XIII) drept Portus Zoloncaman (Lisseanu, 1934, p. 54/
106).
113
reconstituire toponimică datorată lui CSÁNKI Dezső (Csánki, 1894, p. 139).
114
Tüdőrév, a shallow part of the Danube in the Middle Ages, near Titel (today in Yugoslavia)
at the mouth of the Tisza (rév means "ford" in Old Hungarian, "ferry" in the modern idiom).
Albert and his army camped there from mid-August to the end of September, 1439 (Thuróczy,
1991, p. 102, nota 234, care aparține mult probabil lui ENGEL Pál).
115
după cum afirmă traducătorul GERÉB László [et alii] (Thuróczi, 1957, XXVII. Fejezet:
... azon a helyen vert tábort, amelyet a nép nyelvén Titelnek (hamis! -n.m.) hívnak).
116
Buda era/este pe malul drept al Dunării.
117
În conformitate cu Historia Turcorum, Tibisko ar fi fost situat în preajma cetății Buda (azi,
Budapest, HU)! O armată nu putea să ajungă de la Buda la Stari Slankamen într-o singură zi.
118
adică a trecut de pe malul nordic/stâng al Dunării pe malul sudic/drept al fluviului; vadul
Dunării din dreptul Stari Slankamen era (Tide/Tidő/Tüdő)rév.
119
Slankamen (l.sr.) = Slan+kamen = Sărat+piatră = Piatra sărată (l.r.). Aici se valorifica sarea
din Transilvania, care era transportată pe râurile Mureș‒Tisza.
120
între cele două locații sunt ~75 km în linie dreaptă și ~97 km pe Dunăre.
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la Sofia, situată la o distanță de șase zile de Dunăre121. Pasajul este chiar plin de contradicții și denotă ignoranța geografică122 (și istorică!) a autorului. În fapt, regele pleacă
din Buda imediat după 5 septembrie. Ajunge la Futog123 (21.09.), pe malul de nord al
Dunării, apoi trece prin dreptul Petrovaradinului124, aflat de cealaltă partea a Dunării,
traversează fluviul prin vadul (Tide/Tidő/Tüdő)rév125 și ajunge la Stari Slankamen126
(28.09.) și apoi la Beograd, unde este locul de adunare al întregii armate creștine și rămâne aici cel puțin până la data de 11 octombrie. De aici armata trece în Serbia controlată de otomani și după ce cucerește cetatea Smederevo se deplasează spre sud pe drumul roman Via Militaris, de-a lungul râului Velika Morava (Morava Mare)127. Un martor ocular participant la evenimente, Hans Maugest, a cărui mărturie a supraviețuit într-o baladă a menestrelului german Michel Beheim128, își amintește că armata a traversat și domeniul numit Tütenrib129 (i.e. Tüdőrév). Deci, pare acest Τιμπίσϰο/Τημπήσϰο din cronica Historia Turcorum era în comitatul Bács, la V de râul Tisza, și nu are
nimic de-a face cu regiunea bănățeană, râul ori comitatul Temes/Timiș, Temesvár/Timișoara, Tibiscum-Jupa ori Kovin, fiind astfel irelevant în contextul discuției despre localizarea Dibi(si)skos/Bisiskos în Banatul istoric, iar faptul că anonimul cronicar grec
pare130 că designează (Tide/Tidő/Tüdő)rév drept Tibisko (scris Τιμπίσϰο/Τημπήσϰο)
nu schimbă acest fapt.
121

... franchit le Danube et progressa très lentement pour permettre à son armée de se rassembler, et arriva à Timbisko le premier jour; il y resta pendant trois jours et atteignit ensuite la
Valachie et se rendit sur la rive du Danube, et se transporta à l’endroit où se trouve la colline
d’où l’on extrait le sel (i.e. Slankamen -n.m.), près de Siderovia [= ou Semendria]; et marcha
jusqu’à Sofia, située à une distance de six jours du Danube (Gyóni, 1947, pp. 46‒47).
In the month of May [Ladislas] the king of Hungary came out of Buda, the strong city, and
they crossed the Danube. They marched very slowly in order to allow time for the army to gather.
He reached Tibisco (sb.m.) on the first day; he stopped for three days. Then he came into the
land of Wallachia; he was following the bank of the Danube; he passed by the place where the
salt-yielding mountain is (i.e. Slankamen -n.m.), near Smederevo. And he marched as far as
Sofia, the capital of Bulgaria. Sofia is six days away from the Danube (Philippides, 1990, p. 53).
122
... son ignorance géographique ... (Gyóni, 1947, p. 47).
123
azi, suburbie a orașului Novi Sad, RS.
124
menționată drept Wardein în balada lui M. Beheim (Jefferson, 2012, p. 323, nota 103).
125
John JEFFERSON afirmă că fluviul a fost trecut la Slankamen (Jefferson, 2012, p. 323).
Bazată pe cronici otomane, Camil MUREȘAN oferă o altă variantă (greșită!; 22.07.; plecarea din Buda a regelui, concentrarea forțelor în zona Kubin (sic! Kovin), trecerea Dunării printr-un punct din apropiere de Smederovo -Mureșan, 1986, p. 231).
126
azi, Stari Slankamen, RS.
127
Jefferson, 2012, pp. 323‒325.
În acest context nu interesează desfășurarea ulterioară a campaniei militare.
128
[* 29.09.1420, Sülzbach; † post 1470, Sülzbach]; vide https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_
Beheim (1.06.2022).
129
Das warn gui werlich leut all gar, \ sy furen uber daz uruar \ haist tütenrib (sb.m.) mit namen
(Karadja, 1936, p. 19, rândurile 34‒36; vide și Beheim, 2006, p. [167]).
130
în fapt, anonimul cronicar grec îl "inventează" pentru că traduce greșit [râul] Tibisco (i.e. Tisza) drept localitate / loc din apropiere de Dunăre numit(ă) Τιμπίσϰο/Τημπήσϰο (vide infra).
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Acest al doilea pasaj (obscur!) din Historia Turcorum îl determină pe Gyóni M.
să speculeze că este vorba de un Timbisko (sic!107) aflat în apropiere de malul de nord al
Dunării, nu departe de Smederevo131, și el își îndreaptă atenția asupra cetății Kovin
(Keve, Kevevár). După care el susține că dovezile lingvistice ar indica un Τιμπίσϰo
(Timbisko -sic!107) în limba greacă vulgară a evului mediu drept o evoluție din varianta clasică Τιβίσϰoν (Tibiskon), care nu ar fi altceva decât echivalentul latinului Tibiscum (Tiviscum132, Tivisco133, Tibis132) din Dacia traiană, nume al unei locații aflate la
joncțiunea dintre râurile Tibiscus (= Temes, Timiș) și Bistra, poate Zsuppa (Juppa)134.
Aceste considerații sunt simple afirmații nesusținute de alte dovezi/exemple de evoluție fonetică asemănătoare, iar sursele bizantine consemnează sigur doar Τιμήσης
(Timises) (~948–'52) și Τεμίσης (Temises) (post 1180)135, care îmi par a fi diferite
fonetic de forma avansată de Gyóni M. (Tibi-/Tivi- versus Timi-/Temi-). În fapt, întreaga "poveste" este mult mai simplă (vide infra) ...
Concluziile lui GYÓNI Mátyás lasă fără răspuns localizarea inexistentului
Διβίσϰος (Dibiskos, 1020) / Τιμπίσϰο (1439), Τημπήσϰο (Tibisko, 1443‒'44) pentru că oferă mai multe soluții, fără a se pronunța clar, ci confuz136, în favoarea vreuneia:
la Kovin, sau la anticul Tibiscum[/Jupa], ori ceva mai la nord (de Tibiscum? -î.m), pe
malurile Timișului (unde? -î.m.), eventual către Timișoara (dar nu la Timișoara? 131

... située à proximité du Danube, non loin de Semendria ... d’après notre opinion, il faut chercher la commune de Tibisko au nord du Danube, pas trop loin de la rive, en face de Semendria
(i.e. Smederevo -n.m.; Gyóni, 1947, p. 47, 48, 49).
Este incredibil cum Gyóni M. alege să creadă reperele unui autor anonim la care chiar el observă ... son ignorance géographique ... (Gyóni, 1947, p. 47).
132
(civitates) Tiviscum (și Tiniscum), Tibis (quae coniungitur cum civitate Agmonia patriae
Mysiae!), (râul) Tibisia (Ravennatis Anonymi Cosmographia, sec. VIII; Schnetz, 1990, pp.
53‒54).
133
Tabula Peutingeriana, segmentul VI: Tiuisco.
134
Le nom de lieu moyen grec vulgaire de Τιμπίϰo est le développement régulier moyen grec
du nom de lieu grec classique Τιβίσϰoν et du nom latin Tibiscum, Tiviscum, Tivisco, Tibis. C’est
le nom d’un lieu situé dans la Dacie trajane, à la jonction du Tibiscus (= Temes, Timiș) et de
la Bistra, peut-être (sic!a) de la Zsuppa (Juppa) actuelle (Gyóni, 1947, p. 48).
a
Prin această dubitație Gyóni M. arată că nu cunoaște studiul lui ORTVAY Tivadar din anul 1876b, în care acesta demonstrase convingător că anticul castru Tibiscum era situat lângă
localitatea Jupa, jud. Caraș-Severin.
b
Ortvay, 1876.
135
vide infra nota 181.
136
și când dorește să clarifice întinderea țaratului și a bisericii lui Samuil și pe cea bizantină a
împăratului Vasile al II-lea și a arhiepiscopiei de Ohrid la N de Dunăre, Gyóni M. spune că
acestea se lățeau mais encore dans la partie méridionale de la région du Temes (Timiș) vers le
nord, la ligne Save-Danube ; et cela, dans les environs de Kevevára (Kubin) ou de Temesvár
(Timișoara) ou de l’antique Tibiscum. Dans ce cas, Kevevára (Kubin), peu éloigné de la commune de Marosvár (i.e. Morisena/Cenad -n.m.) d’Ajtony, également grecque orientale, ou, plus
au nord, Temes (Timiș)138, serait cet autre centre (sb.m.) grec oriental de la Hongrie méridionale,
d’où l’influence de l’Église orientale rayonnait vers le christianisme hongrois en voie de développement (Gyóni, 1947, p. 49).
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î.m.)137. Fiecare dintre variantele "simplificate" ‒ Kovin, Tibiscum-Jupa, Timișoara ‒ își
au "partizani" devotați în istoriografia română (vide infra). În fapt, Gyóni M. vorbea
de un (inexistent!) loc numit Timiș138, după cum reiese și dintr-un studiu ulterior139 și
după cum consemnează și MORAVCSIK Gyula în anul 1953 (vide infra).
În final, parcă Gyóni M. era mai interesat să sublinieze influența bisericii orientale asupra creștinismului maghiar în curs de dezvoltare, iar Dibiskos/Timbisko pare
a fi fost doar un pretext/exemplu, dar această apreciere poate fi doar impresia unui cititor dezamăgit ... Mai trebuie făcută doar o singură corecție asupra unei afirmații greșite, care s-a tot prăvălit prin istoriografie de a făcut carieră; GYÓNI Mátyás susține
că inexistentul Διβίσϰος (Dibiskos, 1020) ar fi fost numele unui kastron din episcopia
grec-orientală de Braničevo140. Acest lucru ar însemna că a fost fortificat, chiar dacă ar
fi fost vorba de un sat de mai mică importanță în acel moment141. În fapt, textul nu menționează vreo locație din episcopia de Braničevo drept kástra (κάστρα), nici măcar centrul episcopal Braničevo nu apare cu acest atribut142. Termenul este folosit destul de rar
137

... l’antique Tibiscum, ou au moins au nord, aux rives du Temes (Timiș), éventuellement
vers Temesvár (Timișoara) (Gyóni, 1947, p. 49).
În varianta inițială a studiului său, publicat în limba maghiară, Gyóni M. scria că este vorba
de: ... az antik Tibiscum felé, vagy legalább is északra, a Temes mellékére, esetleg Temesvár
felé ... / ... spre Tibiscumul antic, sau cel puțin spre nord, pe malul Timișului, sau poate spre
Timișoara ... (tr.m.; Gyóni, 1946, p. 48).
Nici un moment cercetătorul maghiar nu își pune problema distanție Braničevo→TibiscumJupa ori Timișoara (vide infra și Anexa IV).
138
... egy Temes nevű helység ... / ... un loc numit Timiș ... (tr.m.; Gyóni, 1946, p. 49).
În titlul articolului se menționează a Temes vidékén /i.e. bazinul [râului] Timiș ori ținutul /
regiunea / împrejurimile Timișului.
139
Βίσισκος (Διβίσκος (fals! Διβίσισκος -n.m.) ⁓ Tibisko ⁓ hong[rois]. Temes ...), fără a explica ce înțelege prin aceast Temes / Timiș (Gyóni, 1948, p. 151).
140
Διβίσϰος ‒ le nom d’un des kastrons de l’évêché grec oriental de Barancs (Braničevo) (Gyóni,
1947, p. 48)
141
... les villes fortifiées de moindre importance se trouvant sur leurs territoires (ϰάστρα) (Gyóni,
1947, p. 44).
... the term castrum could be applied in the Byzantine period to a fortified site of any size
... ranging from small garrison posts to major settlement and refuge centres (Brown, Christie,
1989, p. 388, 398).
142
iar acest fapt influențează direct datarea importantelor fortificații medievale de la Braničevo!
Contrar a ce susține Al. Madgearu ‒ The fortress Braničevo ... had a great importance in the
10th-13th centuriesa ‒, dovezile arheologice de până acumb nu devoalează existența unei fortificații la Braničevo anterioară perioadei ~1020. În istoriografia mai nouă se menționează că ...
stationing of a permanent military company in the fortification [Braničevo-Mali Grad -n.m.]
after (sb.m.) the Byzantine reconquest of 1018c și The first and the earliest medieval phase [at
Braničevo] includes the last two decades of the 10th, and the 11th century, and is confirmed by
the presence of anonymous folles of classes A2 (976?–c.1030/5) and C (1042?–c.1050)d.
a
Madgearu, 2001b, p. 80 (pe baza bibliografiei mai vechi).
b
mai ales monede de bronz din categoria Anonymous folles clasa A2 găsite aici, dar acestea
circulau și în afara mediului militar bizantin.
c
Milošević Jevtić, 2016, p. 118.
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în sigillia împăratului Vasile al II-lea; în primul sigillion el apare doar în cazurile diocezei de Ohrid (Ohrid, Prespa, Mokros, Kichevo) și al eparhiei de Kastoria (Kastoria,
Kureston, Kolonos, Devol, Voiusa/Veliusa, Moron), ambele menționate la începutul
actului. A generaliza această prezență și pentru restul de 64 de locații ale celorlalte 14
episcopii din acest document ‒ cu143 sau fără ghilimele ‒ îmi pare o greșeală. S-a ajuns
până acolo încât toate scaunele episcopale sunt menționate automat drept town (oraș)144
și toate toponimele trebuie să reprezinte obligatoriu o kástra (κάστρα), care devine un
criteriu definitoriu în procesul de identificare al lor145 (castru episcopal este sintagma
întâlnită cel mai des în istoriografia românescă -vide infra).

7. Despre Historia Turcorum (~1519 -sic! post 1573 – ante 1625)

În anul 1960, Elizabeth A. ZACHARIADOU (1931–2018)146 și-a dedicat teza
de doctorat cronicii sultanilor turci din Codex Barberinus Graecus 111147, menționată
drept Historia Turcorum de către Gyóni M.148, și prototipului italian care a stat la baza
acesteia149. Ea a demonstrat că anonimul compilator/traducător (grec?150) a folosit ediția
a doua a lucrării lui Francesco SANSOVINO151 (1573) dedicată vieții prinților și sultanilor otomani, deoarece Codex Barberinus Graecus 111 conține detalii care nu apar
în editio princeps a cărții (1571), iar pe baza filigranelor hârtiei ea avansase un terminus ante quem anul 1600152/'25153 pentru momentul în care codexul a fost realizat.
În ambele ediții ale cărții lui F. Sansovino regăsim episoadele din 1439 și 1443 invocate de către Gyóni M. în studiul său:
d

Spasić-Đurić, 2016, p. 109.
Într-un alt studiu, Gyóni M. folosește „kastra“ când înșiră localitățile în care episcopul de
Braničevo și cel de Beograd/Berat aveau țărani care lucrau pentru ei (Gyóni, 1948, p. 151).
144
Tăpkova-Zaimova, 2017, pp. 46‒47.
145
de exemplu, Antonović, Ivanov, 2020, p. 133, 135.
146
E. A. Zachariadou a ajuns profesor de studii turce la Catedra de Istorie și Arheologie a Facultății de Filosofie a Universității din Creta (1985‒'98), a primit titlul de doctor onorific al
Universității din Ankara (1990) și a fost membră a Academia Europaea din 1994 (Kolovos,
2018). Din anul 1966 a fost căsătorită cu istoricul Nicolas (Nikolaos) A. OIKONOMIDÈS.
147
Codex Barberinus Graecus 111 a fost editat critic de către Georgios Theodorou ZORAS
în anul 1958a și tradus deja în limbile germană (1971), turcă (1973) și engleză (1990)b.
a
Arnakis, 1961, pp. 709‒711.
b
Sakel, 2006, p. 205, nota 6 (cu indicații bibliografice).
148
Gyóni, 1947, p. 46, notele 2 și 3.
Pentru detalii despre acest codex (și alte lucruri interesante) vide Sakel, 2006.
149
Arnakis, 1961, p. 711; Laurent, 1960, p. 276. Teza a și fost publicată (Zachariadou, 1960).
150
o scurtă discuție despre autor este consemnată în Philippides, Hanak, 2016, p. 20, nota 71.
151
Francesco [Tatti da] Sansovino [* 1521, Roma; † 1586, Venezia]; unul dintre cei mai importanți umaniști ai sec. XVI, istoric, om de litere, traducător, scriitor, editor și tipograf.
152
Not only the hand-writing but, as Miss Zachariades points out, the watermarks of the paper
point to a later date, though that date need not be past 1600 (Arnakis, 1961, p. 712).
153
Zachariadou reasonably concluded that the text must have been produced sometime between
1573 and 1625 (Philippides, 2008).
Barberinus gr. 111, dating from the earlier part of the seventeenth century ... (Sakel, 2006,
p. 206).
143
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1439: S’era sparsa la fama della morte di Sigismondo Imp.154 Onde Morad155
giudicò che fosse tempo d'allargarsi nella Rascia chiamata da gli antichi
Misia superiore. Perche essendosi mosso con molta gente, Giorgio Despoto
della Rascia156 & congiunto per sangue con Morad uedendo di non esser
bastante a resistere alle sue forze, passata la Saua & il Danubio, si trasferi
in Vngaria co sacerdoti,& con tutti i nobili del paese hauendo lasciato un
suo figliuolo in Sinderouia157 terra posta su la ripa del Danubio, accioche
la difendesse da turchi che l’assediauano. Alla nuoua della uenuta di
Morad, il Re Alberto158 ch’era successo a Sigismondo, mosse le genti sue,
senz’aspettargli altri aiuti,andatosene cótra Morad, s’accampò tra il Tibisco
& il Danubio (sb.m.),& mentre ch’in dugiaua aspettando gli aiuti, Morad
sotto Sinderouia la batteua di & notte, affrettandosi d’occuparla prima che
arriuasse il soccorso delle genti Vngare. La quale poi che gli cadde in mano,
usataui ogni sorte di crudeltà, ui prese Stefano figliuolo del Despoto,& gli
fece cauar gli occhi, hauẽdo tolta la sorella per moglie. Fece anco il medesimo a Gregorio fratello di Stefano. Et uolle ch’il presidio che ui era insieme co terrazzani fossero tutti morti. Scriuono alcuni che l’impresa di Sinderouia fu innanzi a quella di Salonicchi, ma in qualunque modo fi fosse, Morad s’allargò molto nella Rascia, percioche essendo Alberto uenuto a morte
di mal di flusso, & essendo gli Vngari in grádissima contesa fra loro , Morad
non hauendo riscontro s’impadroni della Rascia159.
154

Sigismund de Luxemburg a murit la data de 9.12.1437.
sultanul otoman Murad al II-lea.
156
Đurađ Branković (l.s.), Brankovics György (l.m.), Gheorghe/George Brancovici (l.r.) a fost
despot al Serbiei (1427‒'56).
157
Semendria (l.l.; l.g.), Semendire (l.t.), Szendrő (l.m.), Smederevo (l.s.); cetatea Smederevo
a fost ridicată în anul 1430 de către despotul Brancovici, care și-a mutat aici capitala.
158
căsătorit cu Elisabeta de Luxemburg, copila împăratului/regelui Sigismund de Luxemburg,
Albert de Habsburg a fost rege al Ungariei între 1437‒'39.
159
Sansovino, 1571, p. 42 (am păstrat toate greșelile de tipar). Textul este aproape identic cu
cel publicat peste doi ani:
Si era sparso la fama del la morte di Sigismondo Imperadore. Onde Morad giudicò che fosse
tempo d’allargarsi nella Rascia , chiamata da gli antiachi Misia superiore. Perche essendosimofio con molta genre l’anno MCCCC XLIX (i.e. 1439 -n.m.). Giorgio Despoto della Rascia,
& congiunto per sangue con Morad, vedendo di non esser bastante di resistere alle sue forze,
passata la Saua & il Danubio, si trasferì in Vngaria co sacerdoti,& con tutti i nobili del paese,
hauendo lasciato un suo figliuolo in Sinderouia, terra posta su la ripa del Danubio,accioche
la difendesse da Turchi che l’assediauano. Al la nuoua della uenuta di Morad, il Re Alberto
ch’era successo a Sigismondo, mosse le genti sue senza aspettar li altri aiuti, andatosi contra
Morad, s’accampò tra il Tibisco & il Danubio (sb.m.), & metre ch’indugiaua aspettando li
aiuti, Morad sotto Sinderouia la batteua dì & notte, affrettandosi d’occuparla prima ch’arriuasse il soccorso delle genti Vngare. Laqual poiche gli cadde in mano,usataui ogni sorte di
crudeltà, ui prese Stefano figliuolo del Despoto,& gli fece cauar gli occhi, hauendo tolta la
sorella per moglie. Fece anco il medesimo a Gregorio fratello di Stefano. Et uolle che il presidio che ui era insieme co Terrazzani fossero tutti morti. Scriuono alcuni che l’impresa di
155
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De aici reiese clar că regele Albert al Ungariei și-a făcut tabăra între [râul] Tisza și
[fluviul] Dunăre (s’accampò tra il Tibisco & il Danubio), pentru că Tibisco din lucrarea lui F. Sansovino este râul Tisza, care pentru multă vreme a fost cunoscut sub acest
nume în cultura apuseană160 datorită influenței majore161 avute de îndreptarul cartografic (Geōgraphikē hyphēgēsis) scris de către Klaudios Ptolemaios ~160–'70 AD și
redescoperit pentru cultura occidentală în anul 1397162. Autorul italian îl și citează pe
acesta163 într-o altă carte a sa și se arată familiarizat cu lucrarea lui, pe care o și utilizează constant164. Începutul "campaniei lungi" (1443‒'44) sub pana lui F. Sansovino:
1443: Il Re [Ladislao d’Vngaria] adunque uscito di Buda il mese di Maggio,
& passato il Danubio, andaua lentamente, accioche tutte le genti, nell’alloggiare s’unissero insieme. Il primo di giunse al Tibisco, doue dimorato tre
giorni & passato il fiume [Tibisco?/Danubio?], discese nel territorio de Valacchi tenendosi tutta uia alla ripa del Danubio. Ma poi che si trouò al dirimpetto della Bulgaria, passò il fiume [Danubio] in un luogo detto la pietra
salsa (i.e. Slankamen -n.m.) presso a Sinderouia, & spintosi inanzi con le
genti che s’erano in andando ingrossate, se n’andò a Sofia città posta nella
prima parte della Bulgaria , lontana sei giornate dal Danubio. Et il Despoto
Sinderouia fu inanzi a quella di Salonicchi, ma in qualunque modo fi fosse, Morad s’allargò
molto nella Rascia, percioche essendo Alberto uenuto a morte di mal di flusso, & essendo gli
Vngari in grande contesa fra loro, Morad non hauendo riscontro, si impadronì della Rascia
(Sansovino, 1573, pp. 72‒73).
160
În anul 2014 am publicat un studiu în care consemnam și o realitate: Tradiţia identificării râului Tibiskos / Tibiscus cu modernul Tisza apare deja la mijlocul/sfârșitul secolului al XV-lea
și se impune până la sfârșitul secolului al XVI-leaa. Cu apariția primului atlas modern (Abraham
Ortelius, 1570) identitatea s-a răspândit în întreaga cultură occidentală; dacă erai intelectual
(mai ales occidental) nu foloseai numele de Tisza ci pe cel de Tibiskos / Tibiscus (și asta chiar
și mai târziu de sec. XVIII). Realitatea fusese deja menționată de către ORTVAY Tivadar în
anul 1882b
a
Forțiu, 2014, p. 762 (pentru întreaga analiză vide pp. 762‒767).
b
Mikor ragadt a Tibiscus név a Tiszára, ... a XV. század II. felében már ugyancsak nyomára
találhatunk (Ortvay, I, 1882, pp. 267‒272; mai ales p. 267).
161
Ptolemy’s Geography is ... one of the most influential scientific works of all time / Geografia
lui Ptolemeu este ... una dintre cele mai influente lucrări științifice din toate timpurile (pe coperta a IV-a a Berggren, Jones, 2001).
162
Aujac, 1999, p. 26.
163
menționat drept Tolomeo, Tolomeo Allessandrino și Tolemeo.
Francesco SANSOVINO nu ar fi avut vreo problemă în a deține o ediție a îndreptarului cartografic ptolemeic; chiar în Veneția, orașul în care trăia familia sa din 1527, și unde el revine
definitiv după scurtul episod roman din 1550, apăruse în anul 1548 un inovator (apoi faimos)
atlas de buzunar, cu prima traducere într-o limbă modernă (italiană) a lucrăriia, iar pe Tabvla
Evropae IX a acesteia se regăsește inscripționat Tibiscum lf. (sic! fl[uvium]. -n.m.) în loc de râul
Tisza, iar în capitolele Sito delli Giazigi Metanasti. Cap. VII și Sito della Dacia. Cap. VIII. chiar
se amintește constant fiume Tibisco și Tibisco fiume (Ptolemeu, 1548, p. 88v, 89).
a
Forțiu, 2012, p. 43.
164
Sansovino, 1560, p. 107v, 108, 108v, 113, 166.
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[Giorgio della Rascia] si congiunse col Re sul Danubio. Et poi che hebbero
presa quella città non molto forte o munita per l’antichità sua , l’abbruciarono. Indi s’accampò sul fiume della Moraua, &hauédo mandati ottocento
caualli a scoprir paese , …165.
Din comparația celor două fragmente de text cu cele oferite în traducere de către Gyóni
M. rezultă confirmarea concluziei la care a ajuns E. A. Zachariadou, și în aceste două
cazuri166: anonimul autor nu a făcut decât să traducă (prost!) din lucrarea lui Francesco
SANSOVINO (și să tălmăcească hidronimul Tibisco (i.e. Tisza) din limba italiană drept
toponim Τιμπίσϰο și Τημπήσϰο în greaca demotică)167. De asemenea, datarea manuscrisului Codex Barberinus Graecus 111, undeva în perioada 1574‒1600/'25, pare că îi
sporește irelevanța istorică în aceste cazuri168; rămâne cea lingvistică, câtă o fi și aceas165

Sansovino, 1571, p. 45. Textul este identic cu cel publicat peste doi ani:
Il Re adunque vscito di Buda il mese di Maggio, & passato il Danubio, andaua lentamente,
accioche tutte le genti, nell’alloggiare s’vnissero insieme, Il primo dì giunse al Tibisco, doue
dimorato tre giorni & passato il fiume, discese nel territorio de’ Valacchi tenendosi tutta uia
alla ripa del Danubio. Ma poi che si trouò al dirim petto della Bulgaria, passò il fiume in vn
luogo detto la pietra salsa presso a Sinderouia, & spintosi inanzi con le genti che s’erano in
andando ingrossate, se n’andò a Sofia città posta nella prima parte della Bulgaria, lontana
sei giornate dal Danubio. Et il Despoto si congiunse col Re sul Danubio. Et poi che hebbero
presa quella città non molto forte o munita per l’antichità sua, l’abbruciarono. Indi s’accampò
sul fiume della Moraua , & hauendo mandati cinquecento caualli a scoprir paese, ... (Sansovino,
1573, p. 78). În cadrul acestui studiu sursa de informație relativ la evenimentele din anii 1439 și
1443 de care s-a folosit F. Sansovino (1571) este irelevantă.
166
în critica sa de întâmpinare, George G. ARNAKIS nu a acceptat în totalitate concluziile doctorandului E. A. Zachariadou, mai ales că acestea contraziceau pe alocuri pe cele avansate de
către G. Th. Zoras, profesor universitar la Atena și Roma, considerat o autoritate în literatura postbizantinăa. Cred că a fost mult prea "exigent", iar între timp multe dintre afirmațiile "eretice"
din 1960 au fost acceptate în istoriografia problemei ...
În același an cu publicarea tezei de doctorat, în 1960, Vitalien LAURENT îi consacră și el
o recenzie în care subliniază că D-șoara Zachariadou ne arată într-adevăr: 1° că Cronica în
chestiune nu a fost redactată, în cea mai mare parte, inițial în limba greacă; 2° că este, în afară de câteva elemente, doar o traducere parafrazată a unei opere italiene, Annali Turcheschi
de Francesco Sansovino publicată în 1571 și 1573 la Veneția. Rezultă că componența sa nu mai
poate fi atribuită, așa cum se credea până acum, primei treimi a secolului al XVI-lea (i.e. ipoteza lui G. Th. Zoras -n.m.) și că este neapărat mai târzie decât anul 1573, iar în încheiere el
afirmă că ea trebuie felicitată pentru strălucita sa descoperireb (tr.m.).
a
Arnakis, 1961, p. 711, 712.
b
Laurent, 1960, p. 276.
167
Fără alte dovezi sunt reluctant în a accepta ipoteza teoretică prezentată de către G. G. Arnakis
(The Chroniclar of the Barberinus very probably knew and used several of the sources of Sansovino [Historia universale dell’origine et imperio de’Turchi published in Venice in 1560 and
reprinted in subsequent years] long before 1560 ...a). Cel puțin relativ la evenimentele din anii
1439 și 1443 nu se află nimic în Historia universale ...b.
a
Arnakis, 1961, p. 712.
b
Sansovino, 1560 (Parte Prima (1560), Parte Seconda (1560), Libri Tre (1564)).
168
Pentru istoricitatea textului vide și Philippides, 2008.
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ta169 ...
Deci, să subliniem apăsat, nu a existat o localitate Τιμπίσϰο (1439), ori un
toponim Τημπήσϰο (1443), decât în rândurile traducătorului nepriceput, care a compilat Historia Turcorum din Codex Barberinus Graecus 111 după lucrarea lui F. Sansovino, unde ambele designează râul Tibisco (Tisza), iar toate speculațiile lui GYÓNI
Mátyás privitoare la locația inexistentului Dibiskos la N de Dunăre (în regiunea bănățeană) se aneantizează. Și aici, în mod normal, ar trebui să ne oprim. Nu o voi face deoarece trebuie explicat cum de a ajuns, în istoriografia românească, un sat (prăpădit) din
anul 1020, aflat la S de Dunăre, sediul unei episcopii românești a Banatului ...

8. Dibiskos (sic! Dibisiskos)
Să reluăm și să sintetizăm bibliografia relevantă:
Referință bibliografică
Forma
Toponim
Golubinskij, 1871, p. 260:
Dibisiskos
Gelzer, 1893, p. 43, 19:
Dibisiskos
Beneševič, 1911, p. 546, 4:
Bisiskos
Dölger, 1924, p. 103:
Dibisiskos (Bisiskos: Beneš[evič, 1911].)
Bisiskos
Ivanov, 1931, p. 553:
5
) Dibiskos Г[олубинский /
Golubinskij -n.m.].
Gyóni, 1946/1947
Vom observa cu ușurință că datorită unei lecturi/editări/tipăriri defectuoase a lui Iordan
IVANOV (1931) a intrat în istorie inexistentul toponim Dibiskos. GYÓNI Mátyás
(1946/'47170) a greșit când s-a folosit doar de ediția lui Ivanov, ca ultima publicată, fără a
mai verifica și în sursele originale pe care acesta le-a utilizat (și la care el avea acces).
O comoditate cu prea multe consecințe nefaste ...
În anul 1953, cumva ciudat, MORAVCSIK Gyula acceptă concluziile lui Gyóni
M. atunci când scrie: Recent s-a subliniat că arhiepiscopia de Ochrida s-a extins de-a
lungul râului Timiș (Temes), iar locul Timiș (sb.m.) (Temes) a fost unul dintre centrele
Bisericii Răsăritene171. Cu susținerea lui Moravcsik Gy., ceea ce fusese prezentat de
către autor mai degrabă drept o ipoteză, care mai avea nevoie încă de confirmări172, a
devenit un fapt acceptat. De exemplu, în anul 1967, SZÉKELY György scria că biserica bizantină se întindea asupra regiunii Timiș, fiind vecină cu dioceza episcopului
169

... it is therefore an authentic specimen of the language and style of the people, without the
slightest trace of the learned or classical tradition. Orthographical errors, most of wich are
corrected by the editor (i.e. Georgios Th. ZORAS -n.m.) tacitly, abound in the manuscript,
occurring in practically every word (Arnakis, 1961, p. 710).
170
Nous utilisons ici la plus récente édition du texte des trois chartes, publiée par J. Ivanov
... (Gyóni, 1947, p. 44).
171
Recently it was pointed out that the archbishop of Ochrida extended to the territory along
the river Temes, and the place Temes (m.udrln.) was one of the centres of the Eastern Church
(Moravcsik, 1953/1970, pp. 109‒110).
172
Dans le cas où notre identification de ce nom de lieu se confirmerait, ... (Gyóni, 1947, p. 49).
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Gerard de Cenad173.
În istoriografia maghiară opiniile lui Gyóni M. nu mai sunt acceptate din 1974/
'77, pe baza criticii lui GYÖRFFY György.
În anul 1974, DÁVID Katalin și-a susținut lucrarea doctorală despre Topografia artistică a comitatului arpadian Cenad174, iar printre membrii comisiei sale doctorale
s-au numărat și GYÖRFFY György și ZÁDOR Mihály, a căror opinie "contrară" a fost
publicată, în cea mai bună tradiție academică, alături de răspunsul doctorandei, într-o
revistă de specialitate175. Györffy Gy. menționează că și el a admis, în urmă cu două
decenii176, opiniile lui FEHÉR Géza și GYÓNI Mátyás, conform cărora Ahtum a acceptat creștinismul de la bulgari, dar că examinările sale recente l-au convins de contrariu, iar cercetările lui Gyóni M. cu privire la identificarea toponimelor Bisiskos ori
Dibiskos și Aspré ecclesia cu Timiș și Fehéregyház / Fehértemplom (sic!177) (azi, Bela
Crkva, RS) nu pot fi acceptate în mod liniștitor178. Doar peste 3 ani el prezintă toate
argumentele sale în lucrarea dedicată regelui Ștefan I179; Punctele slabe ale comparațiilor de nume pe care se bazează viziunea [lui Gyóni M.] sunt relevate printr-o

173

Aux termes de la réglementation datant des années 1019‒20 de l'empereur Basile II, allié
du roi Étienne, l'Église grecque byzantine s'étendit sur la région de Temes, voisine de la diocèse de Gérard [de Sagredo. A Marosvár (Csanád) ...] ... (Székely, 1967, p. 32).
174
Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája (vide Dávid, 1974).
175
Györffy, 1974; Zádor, 1974; Dávid, 1974a.
176
În anul 1952, doctorandul GYÖRFFY György scria că ... a barancsi (i.e. Braničevo -n.m.)
püspökség egyik egyházi központja központja Διβίσϰος, azaz Temes volt,36 mely valószínűleg
Temesvárral azonosítható37... / ... unul dintre centrele ecleziastice ale diecezei de Braničevo a
fost Διβίσϰος, adică Timiș, care este probabil identificabil cu Timișoara ... (tr.m.; Györffy,
1952, p. 334).
177
în fapt, Gyóni M. scrie: Ἄσπρη Ἐκκλησία (Běla (sic! Bela) Crkva ~ Palanka)a și el indică
Stara Palanka (Ó-Palánka (l.m.), Palanca Veche -l.r.), o fortificație medievală (i.e. Haram) de
pe malul stâng al Dunării, la ~2 km SSE de localitatea Nova Palanka (l.s.), Uj-Palánka (l.m.),
Palanca Nouă (l.r.); azi, Banatska Palanka / Банатска Паланка, RS), la ~10,8 km SV de localitatea modernă Bela Crkva (Бела Црква; Fehértemplom (l.m.), Biserica Albă -l.r.), care este
ridicată doar în anul 1717, după alungarea otomanilor din Banat. La începutul perioadei otomane a existat aici un sat numit Bila Čırqıva (cu 4, 18, 25 hane în anii 1554, '69, '79)b. Am dubii
că acesta apare menționat și în anul 1404 drept moșia Feleghazc, după cum susține ENGEL Pál
(pentru clarificări, vide Milleker, 1915, p. 84; Milleker, 1927, pp. 4‒5 -cu atestare 8.11.1355).
a
Gyóni, 1948, p. 151.
b
Engel, 1996, p. 14, 27.
c
8.03.1404: ... porcionum possessionariarum ... Feleghaz ... (Pesty, 1882, pp. 242‒244,
doc 156 (243)).
178
Újabb vizsgálataim egyrészt meggyőztek arról, hogy Gyóni Mátyásnak az ochridai patriarchátus összeírását illető kutatásai a Bisiskos és Aspré ecclesia helynevek azonosítása tekintetében nem fogadhatók el, másrészt az egyházi függőség és politikai viszonyok nem egyeztethetők az általa adott módon. A Bisiskos vagy Dibiskos név nem azonosítható megnyugtatóan
Temes-sel, a görög Fehéregyház pedig Fehértemplommal, ... (Györffy, 1974, p. 333).
179
István Kiräly és müve (Regele Ștefan și opera lui -Györffy, 1977).
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examinare mai aprofundată (sic!180). Numele grecesc pentru râul Temes în epoca
arpadiană era Timeses181, deși mai târziu a fost scris și Timbiskos (fals!182), care este
interpretarea grecizată a numelui Temes/Timiș (fals!). Numele Bisiskos nu are nimic
de-a face cu asta, dar dacă versiunea Dibiskos (fals!183) ar fi cea corectă, nici aceasta
nu ar fi compatibilă în mod liniștitor cu ea, pentru că pronunția acestuia în greaca
medie era Diviskos (fals!184) și putea acoperi cel mult un toponim de genul Tövis(k)185.
Nu se poate construi serios pe astfel de nume nesigure186. Argumentele lui Györffy Gy.
par că au fost convingătoare187, dar nici un cercetător român nu le amintește/citează/
combate (chiar dacă unii le cunosc!) vreme de aproape jumătate de secol.
180

pe care nu o face! Toate informațiile invocate de către Györffy Gy. fuseseră deja amintite de
către Gyóni M. (1946/'47), doar "interpretarea" (citește afirmațiile!) diferă ...
181
Doar două surse bizantine menționează (râul) Temes/Timiș în această perioadă:
~948–'52: împăratul Constantin al VII-lea amintește și de râul Τιμήσης (Timisis)a;
>1180: în contextul evenimentelor din iarna 1151‒'52b, istoricul bizantin Ioannis Kinnamosc
consemnează, la nord de Dunăre, în regiunea bănățeană, munții numiți de localnici Τεμίσης
(Temisis)d.
a
DAI, 1967, p. 179, r. 39, p. 180.
b
greșit une charte de 1177 la Gyóni M. (Gyóni, 1947, p. 48).
c
[* >.04.1143; † >1185]; și-a scris opera după moartea împăratului Manuel I Comnen [†
24.08.1180].
d
Kinnamos, 1836, 117, r. 16; Kinnamos, 1976, p. 93.
Cele doar două exemple au o fonetică diferită ‒ Timi / Temi ‒ pe baza căreia nu se pot face
decât speculații nefondate ...
182
autorul anonim al Historia Turcorum s-a referit la Tibisco (Tisza) când menționează Τιμπίσϰο
și Τημπήσϰο, iar Timbisko este doar varianta nefericită folosită de către Gyóni M. (vide supra).
183
această versiune nu există!
184
această versiune nu există, iar actele imperiale ar trebui să fie ferm ancorate în tradiția atticistă, în care β este încă beta (vide supra).
185
GYÖRFFY György cunoștea toponimul din anul 1964; la ~11 km NNV de Tibiscum-Jupa
exista o moșiei numită Tövis (l.m.; Spin -l.r.), atestată documentar la mijlocul sec. XIII, dar
aici toponimul apare pe o altă cale, pe care chiar el o indică (vide Anexa I) ...
186
Nu voi menționa acum argumentul geopolitic (Ahtum fusese botezat în cadrul bisericii bulgare ori bizantine, deoarece Legenda mare a Sf. Gerard menționează doar locul evenimentului (Vidin), nu și anul, astfel încât ne aflăm pe teritoriul mișcător al reconstituirilor istorice vide și Anexa III).
A nézet alapjául szolgáló névösszevetések gyöngéi ugyanis behatóbb vizsgálatnál kiderülnek.
A Temes görög neve az Árpád-korban Timészész volt, bár utóbb Timbiszkosznak is írták, ami a
Timis név görögösített visszaadása. A Bisziszkosz névnek ehhez nincs köze, de ha a Dibiszkosz
változat lenne a helyes, ez sem egyeztethető megnyugtatóan vele, mert ennek közép-görög ejtése
Diviszkosz, s ez legfeljebb egy Tövis(k)-féle helynevet takarhatna. Ilyen bizonytalan névalakokra komolyan építeni nem lehet (Györffy, 2013 (editio princeps 1977), pp. 165‒166).
187
Offenbar gab es auf seinem eigenen Gebiet keine angemessene kirchliche Organisation, also
kein Bistum. In den Urkunden von Basileios II. aus den Jahren 1018 und 1020, in denen auch
die archaischen Zustände berücksichtigt werden, sind an Südungarns Grenze nur die Bistümer
von Barancs, Belgrad (oder Berat? -m.B.) und Sirmium erwähnt,199 das mutmaßliche Bistum
von Tibiscos (= Temesvár)200 jedoch nicht.201 / Se pare că nu exista o organizație ecleziastică
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9. Unde se află Dibisiskos?
De-a lungul timpului, pe acest subiect, nu a existat un dialog între istoriografiile
vecine; pentru bulgari locația modernă a Visăsk / Visisk (Bisiskos) este necunoscută,
cum a devenit și pentru istoriografia maghiară post 1974/'77 și nimeni nu citează opiniile românești exprimate pe acestă problemă. În istoriografia sârbă, asupra căreia voi
zăbovi, pentru că toponimul este pe teritoriu sârbesc, au existat tentative de identificare a
Dibisiskos-ului încă din anul 1908, când polihistorul Stojan NOVAKOVIĆ188 consacră un consistent studiu celor trei sigillia ale împăratului Vasile al II-lea189 în cadrul
căruia încearcă să identifice și τὸν Διβίσισϰον (Dibisiskos)190. Chiar de la început el
adecvată pe propriul său teritoriu (i.e. al lui Ahtum -n.m.) și nicio eparhie. În documentele lui
Vasile al II-lea din anii 1018 și 1020, în care sunt luate în considerare și condițiile anterioare,
la granița de sud a Ungariei sunt menționate doar episcopiile de Baraničevo, Beograd (sau
Berat? -î.m.)a și Sirmium, dar nu și presupusa episcopie Tibiscos (= Temesvár).
201
Eine Gleichsetzung von Bisiskos mit Temeschwar wird von Györffy (1974) 333f. auf
überzeugende Weise verworfen. / Echivalarea Bisiskos cu Timișoara este respinsă convingător de Györffy (1974, p. 333) (tr.m.; Csanád, 1991, p. 116 și nota 201).
a
În istoriografia sârbă și română se consideră că următorul episcop menționat în primul hrisov
după cel de Braničevo ar fi fost cel de Beograd (Βελαγράδων, Βελάγραδα / Belagradab; Βελεγράδων, Βελάγραδα / Belegradac) dar au apărut studii în care toponimul este identificat cu albanezul Beratd. Și în lucrarea împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul (948‒'52) apare
Βελεγράδας / Belegradas și aici este cu siguranță vorba de Beograde. S-ar putea ca ambele să
fi purtat același nume bizantin. În cadrul acestui studiu dilema Beograd/Berat este irelevantă.
b
Beneševič, 1911, p. 546, rândul [7].
c
Golubinskij, 1871, p. 260.
d
de exemplu, vide Giakoumis, 2010, p. 78; Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 47 și nota 32, fiind
printre puținele toponime istorice cărora li se oferă echivalentul modern ‒ pentru ca primul sat
unde episcopul deținea țărani să fie numit Belgrade (l.e.; ie. Beograd în limba sârbă)! ‒ în ciuda unei declarații contrare (I did not provide the location of the settlements mentioned here (i.e.
in the sigillia -m.n.), because many of them are subject of debatef).
e
DAI, 1967, p. 40, 114vP, rândul 32; p. 182, 118vP, rândul 15.
f
Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 50.
188
Стојан Новаковић [* 1.11.1842, Šabac; † 4/17 sau 5/18.02.1915, Niš]; om politic sârb (conducător al Partidului Progresist, prim-ministru de două ori, ministru al educației de trei ori și
ministru de interne), diplomat (Istanbul, Paris, Wien, Sankt Petersburg), istoric, filolog, scriitor,
critic literar, traducător, bibliotecar (a condus biblioteca națională), a scris peste 400 de studii și
50 de cărți, membru al Srpske kraljevske akademije (din 1887, președintele ei între 1906‒'15).
189
Novaković, 1908.
190
Много је теже, ако није са свим немогућно, одредити где је било место или предео које
је у повељи обележено τὸν Διβίσισϰον. Ако бисмо врађали на с.10-венски, могли бисмо из
те грчке белешке истерати
или
, па може бити
или
. Најближе би томе било село Дuвостuн, не далеко од Κрагујевца код којга,
заиста, има и стара црква. Име само носи у себи старински тип. Још ближе би могло бити
томе назвању качерско село Дuћu (кад щт обрнемо у ћ), али су Дuћu већ на западној
страни Рудника и у водопађи колубарској, те не мислимо да бисмо их, из географских
разлога, могли узимати у ову комбинацију.
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subliniază că Este mult mai dificil, dacă nu imposibil, să se determine locația modernă
a acestuia, iar apoi trece în revistă toate variantele posibile ‒ Divostin, nu departe de
Kragujevac, unde, într-adevăr, există o biserică veche; Devča sau Temnić și în special
la ruinele de la capătul sudic al [muntelui] Juhor, lângă locul Devojačka Stena191 ‒ îmi
pare fără a se pronunța definitiv în favoarea vreuneia192. El a ajuns la aceste concluzii
încercând să reconstituie forma toponimică originală din limba slavă veche. Metoda
ingenioasă pare că a dat rezultate relativ bune în cazul eparhiilor din centrul și nordul Balcanilor, iar în cazul episcopiei de Braničevo pare că au fost identificate toate
toponimele193, mai puțin Διβίσισϰος (Dibisiskos; St. Novaković a avut acces doar la
ediția lui Y. Y. Golubinskij, 1871). Întreaga istoriografie sârbă a rămas "încremenită"
în variantele menționate de către el, cu mici variații, iar la nivel toponimic încă pășește pe urmele lui Constantin Josef JIREČEK (1877; Divisisk). Voi cita doar o parte din
opiniile exprimate de-a lungul timpului, atâtea câte mi-au fost la îndemână. Cu o notabilă excepție în anul 2018/'20194, nu am întâlnit vreo referire la ipoteza lui Gyóni M.
Место тога, ми бисмо пре били расположени да Διβίσισϰον (sic! Διβίσισϰος) тражимо
у Девчу или у Темнићу. Сви који су описивали те крајеве истичу, нарочито на јужним
падинама Јухора и око Поњне у Левчу, многе белешке о традицијама великих насеља,
цркав и градова, којима се данас ни имена не зна, или им се име везује за какав случај
очевидно новијега порекла. Номишљали смо нарочито на развалине које су на јужном
крају Јухора код места Девојачка Стена. О њему се бележи у свима описима. На нашој
ђен. - штабној карти 1 : 75.000 има на том месту забележена и Ћелијска Коса, што би упућивало на некадашње манастирско или црквено јаче насеље. Али је то наше домишљаље
поросто наrађање, које нема за сад никаква ослонца, пошто су старија назвања погубљена
(Novaković, 1908, pp. 39‒40).
191
Opiniile lui S. Novaković au fost respinse de către Gyóni M.: Jusqu’ici seul S. Novaković
a essayé d’en fournir une explication ; mais ses suggestions (Divostin, près de Kragujevac,
Diči à l’ouest de Rudnik) ne sont persuasives ni au point de vue linguistique ni au point de
vue géographique,1 pour la raison que ces communes sont trop éloignées de Braničevo et des
autres kastrons du diocèse (Gyóni, 1947, p. 46).
192
de aceea îmi pare ciudat că anumiți istorici cred că St. Novaković ar fi susținut prima variantă pe care o menționează (de exemplu, Đokić, 2018, p. 29: Претпоставка Стојана Новаковића да се црквени топоним Διβισισχον (sic! Διβισισχος -n.m.), из повеље византијског
цара Василија II о организацији Охридске архиепископије после слома Самуиловог царства (почетак XI века), односи на Дивостин код Крагујевца ... / Presupunerea lui Stojan
NOVAKOVIĆ conform căreia toponimul bisericesc Διβισισχον (sic! Διβισισχος -n.m.), din
carta împăratului bizantin Vasile al II-lea privind organizarea Arhiepiscopiei de Ohrid după
prăbușirea Imperiului lui Samuel (începutul secolului al XI-lea), se referă la Divostin lângă
Kragujevac ...).
193
Branitza, Morobiskos, Sfenderomos, Grotos, Istralagos, Brodariskos i.e. Braničevo, Moravište,
Smederevo, Gruža, Stalać, Brodsko Polje (la S de Paraćin)a; personal am rezerve asupra acestor
identificări. De exemplu, în anul 1996, HELLER László a afirmat/demonstrat că Morobiskos
este localizat la Cuprijab, RS.
a
apud Antonović, Ivanov, 2020, p. 130.
b
Holler, 1996, pp. 945‒947.
194
Antonović, Ivanov, 2020.
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(1946/'47), ori la cele susținute de către istoricii români ...
În anul 1956195 și apoi reluat într-o carte apărută postum, Mihailo DINIĆ indica Dibisiskos a fi în satul Divostin [Дивостин] de lângă Kragujevac196, la ~85 km197
SSV de medievalul Braničevo. După ce editează greșit198 primul sigillion, în anul 1969,
Damnjan POPOVIĆ afirma că «Divisisk» ‒ [este] un loc oarecare în [regiunile] Levče
sau Temnić199. În anul 1977, americanul Francis William CARTER preia ideea, fără a
indica și sursa, că Divisisk este Divostin de lângă Kragujevac200. În anul 1981, Ivić
PAVLE susține că Divisisk ([azi,] Levče sau Temnić)201. Mai aproape de zilele noastre, în anul 2003, Velibor KATIĆ susținea că medievalul Дивисиск (Divisisk)202 ar fi
localizat în satul Kovačevac, la 4,5 km E de Beograd-Mladenovac, la 50 km SV de
medievalul Braničevo, unde se află situl arheologic Divičmeđ (Дивичмеђ; 10 ha, sec.
IX‒XIII, XIV‒XV203). În 2006, Živojin ANDREJIĆ încerca să convingă că în toponimia mai veche slavă Divostin era adesea un nume pentru biserici și mănăstiri și afirma că, astăzi, Divostin este cel mai probabil în parohia Kucevo și nu ar trebui identificat cu Divostin de lângă Kragujevac204. În 2010, Nebojša ĐOKIĆ încearcă să argumenteze că Ἄσπρη Ἐκκλησία (Aspron Ekklesia177, 1020) din episcopia de Beograd (?
ori Berat?) se află la Varvarin (Варварин)205. El respinge identificarea Dibisiskos ≡
Divostin de lângă Kragujevac și încearcă să delimiteze teritorial episcopia Braničevo206,
iar peste 8 ani revine asupra problemei și încearcă să ofere și o soluție pentru localizarea Divostin207. În anul 2013, Dejan BULIĆ consideră că Divisisk [era în regiunile]
195

Dinić, 1956, p. 51 (vide și Vulović, 1956, p. 140, 191).
... а за Διβίσισϰον (sic! Διβίσισϰος -n.m.) да је можда село Дивостин код Крагујевца
(... a za Διβίσισϰον da je možda selo Divostin kod Kragujevca. / ... și pentru Διβίσισϰον (sic!
Διβίσισϰος -n.m.) că ar putea fi satul Divostin de lângă Kragujevac.) (Dinić, 1978, p. 57).
197
în linie dreaptă.
198
D. Popović scrie că episcopul de Braničevo ar fi deținut 40 (fals! 15) de paroikoi.
199
... «Дивисиск» ‒ неко место у Левчу или Темнићу («Divisisk» neko mesto u Levčua ili
Temnićub; Popović, 1969, p. 14).
a
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Levač (20.06.2022).
b
https://en.wikipedia.org/wiki/Temnić (20.06.2022).
200
Divisisk is Divostin near Kragujevac [, RS] (Carter, 1977, p. 156).
201
Дивисиск (Левче или Темнић) (Srejović et alii, 1981, p. 178).
202
Katić, 2003, pp. 219‒220.
203
aici au fost găsite rămășițele unei localități fortificate mai mari, o biserică, bijuterii, mărgele de plumb (cu scop religios?), veste soldățești, vârfuri de săgeți de fier, un cuptor pătrat
artizanal, ceramică etc.
204
... у старијој словенској топономастици Дивостин био често име за цркве и манастире,
као и да Браничевски Дивостин не треба идентификовати са Дивостином код Крагујевца,
доста јужније. Дивостин је највероватније у жупи Кучево / u starijoj slovenskoj toponomastici Divostin bio često ime za crkve i manastire, kao i da Braničevski Divostin ne treba
identifikovati sa Divostinom kod Kragujevca, dosta južnije. Divostin je najverovatnije u župi
Kučevo (Andrejić, 2006, pp. 5‒6).
205
vide și o opinie contrară la Antonović, Ivanov, 2020, pp. 134‒135.
206
Đokić, 2010, pp. 68‒69.
207
Đokić, 2018, p. 29.
196
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Levče sau Temnić208. Peste trei ani, Ivana KOMATINA menționează și Дивискон
(Дивостин) / Diviskon209 (Divostin) și Дивисиск (Дивостин) / Divisisk (Divostin) când
încearcă să stabilească granițele episcopiei Braničevo210, dar nu se hazardează să ofere
o soluție problemei pentru că ea consideră că locația acestuia este necunoscută, după
cum reiese dintr-un studiu publicat 3 ani mai târziu împreună cu Vladimir ALEKSIĆ211.
În cadrul simpozionului omagial Opt secole de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Sârbe
(1219–2019): moștenire istorică, teologică și culturală, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Beograd, 10–14.12.2018, Miloš ANTONOVIĆ și Aleksandar IVANOV localizează ipotetic enigmaticul Divisisk în aria toponimului Devojačka stena (Piatra fetei
-tr.m.) din regiunea Temnić212. Este vorba de fortificația de la Sekurič (sic!213 Izbenica)
– Gradište – Devojačka Stena214, aflată la ~107 km197 S de cetatea medievală Braničevo215. Aici a fost găsită o monedă de cupru emisă la Thessalonica216 (574‒'75)217 în
al zecelea an de domnie a împăratului bizantin Iustin al II-lea zis Divinul. Rămășițele
fortificației de aici sunt de formă dreptunghiulară (100 × 80 m), cu un turn deasupra
intrării, de-a lungul căruia a fost săpat un șanț, în timp ce în centrul ei se află fundațiile
unui turn rotund. Fortificația a fost construită din gresie spartă și despicată și mortar de
var218. Cei doi autori amintesc și de tezaurul constituit din 6 brățări de argint, care a
fost cumpărat de către Muzeul Național din Beograd în anul 1887, și care cu siguranță a fost găsit aici. Pe baza lui, s-a concluzionat că fortificația de la Gradište, de lângă
208

Braničevo, with the following towns (false!): ... Divisisk (Levče or Temnić)[, RS] ... (Bulić,
2013, p. 221).
209
În întreaga bibliografie invocată ‒ i.e. Gelzer, 1893; Ivanov, 1931; Novaković, 1908 ‒ nu
există această variantă toponimică!
210
Komatina, 2016, p. 111, 290 (nota 1075), 433.
211
Aleksić, Koprivica, 2019, p. 77.
212
Among the (larger) towns (fals!) that are now in the Eparchy of Braničevo there is [the] enigmatic Divisisk (sic!) whose ubiquity has not been determined to date. Based on the so far known
historical sources (fals! este una singură -n.m.), relevant literature and the latest archaeological
researches, this paper presents the assumption that Divisisk was located in the area of today’s
toponym “Devojačka stena“ in Temnić (Antonović, Ivanov, 2018; prezentarea a fost publicată, vide Antonović, Ivanov, 2020 -celor interesați le pot oferi traducerea în limba română).
213
în fapt, fortificația aparține, din punct de vedere cadastral, de satul Izbenica (Избеницa).
214
care este o piatră mai înaltă de 20 m aflată pe versanții sudici ai muntelui Juhor, a cărui pisc
Veliki Vetren are 773 m altitudine.
215
pentru localizarea ei vide Bugarski, Dodić, Zdravković, 2021, p. 151 și 149, [сл./fig.] 8/15.
216
tip MIB, II, p. 102, nr. 70c.
217
Bugarski, Dodić, Zdravković, 2021, p. 141, [сл./fig.] 3/5.
218
Остаци утврђења на овом локалитету су четвороугаоног облика, димензија 100 × 80 m,
са остацима једне куле над местом улаза, уз који је био прокопан шанац, док се у средишту утврђења налазе темељи округле куле. Ово утврђење било је саграђено од ломљеног и цепаног пешчара и кречног малтера. / Ostaci utvrđenja na ovom lokalitetu su četvorougaonog oblika, dimenzija 100 × 80 m, sa ostacima jedne kule nad mestom ulaza, uz koji je
bio prokopan šanac, dok se u središtu utvrđenja nalaze temelji okrugle kule. Ovo utvrđenje
bilo je sagrađeno od lomljenog i cepanog peščara i krečnog maltera (Antonović, Ivanov, 2020,
p. 133).
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Devojačka stena, și-a păstrat funcția până în Evul Mediu târziu (sec. XIV)219. Aceiași
autori resping posibilitatea ca Divisisk să fie la N de Dunărea pentru că primul sigillion
al împăratului Vasile al II-lea menționează în mod explicit că toate teritoriile subordonate arhiepiscopiei de Ohrid sunt acele teritorii care au aparținut cândva imperiului
bulgar al lui Samuil (~976‒1014) și care au intrat acum sub stăpânirea împăratului
romeilor după căderea acestuia220, iar Samuil nu a stăpânit la N de Dunăre, în regiunea bănățeană. Studiul lui Miloš ANTONOVIĆ și Aleksandar IVANOV este fundamental pentru a înțelege modalitatea în care este pusă problema în istoriografia sârbă.
Îmi pare că toate aceste identificări "păcătuiesc" și prin încercarea de-a găsi o
fortificație (ori un oraș important) bizantină Divisisk, deoarece se crede (greșit!) că ar
fi vorba de una/unul. În fapt, sigillia lui Vasile al II-lea (~1020) menționează doar acele localități în care diferiții episcopi aveau dreptul la klerikoi (scutiți de anumite taxe)
și paroikoi și este foarte puțin probabil ca acestea să fi fost singurele așezări din episcopiile respective, iar localitățile unde aceștia lucrau pământul puteau fi chiar și niște
prăpădite sate nefortificate. De asemenea, dezideratul "fortificație" plasează la distanțe considerabile Dibisiskos de Braničevo (~85 și ~107 km). Personal, încă subscriu
la opinia lui H. Gelzer (1893); locația Dibisiskos este încă "întunecată"221 ...

10. O istoriografie vinovat de credulă
În analiza istoriografiei românești, din punct de vedere metodologic, am apelat
la o analiză istorică pe text, iar aprecierile adevărat/fals au ținut cont de stadiul cercetării și de existența posibilității de-a decela realitatea (eventual prin verificări suplimentare) într-un anumit moment. De exemplu, menționarea Dibiskos este un fals! deoarece prin simplul control al bibliografiei invocate de către Gyóni M. (1946/'47) se putea
descoperi ușor că această formă toponimică este doar o "invenție" a lui I. Ivanov (1931).
Istoricii români de la începutul sec. XX nu au nimic a spune despre episcopia Branitza (~1020), fiind mai degrabă interesați de episcopia vlahilor din Balcani
dependentă de arhiepiscopia de Ohrid222.

219

Захваљујући налазу оставе шест сребрних наруквица, које је 1887. године откупио Народни музеј у Београду, а за које је извесно да потичу са овог локалитета, ... можемо да
будемо сигурни у то да утврђење на Градишту код Девојачке стене ... да је и до позног
средњег века задржало своју функцију / Zahvaljujući nalazu ostave šest srebrnih narukvica,
koje je 1887. godine otkupio Narodni muzej u Beogradu, a za koje je izvesno da potiču sa ovog
lokaliteta, ... možemo da budemo sigurni u to da utvrđenje na Gradištu kod Devojačke stene
... da je i do poznog srednjeg veka zadržalo svoju funkciju (Antonović, Ivanov, 2020, pp. 133‒
134 -cu argumentația și bibliografia).
220
... сигилиј цара Василија II изричито помиње да су све територије подређене Охридској
архиепископији оне територије које су некада припадале Самуиловом бугарском царству
и које су после његовог пада дошле под власт цара Ромеја / ... sigilij cara Vasilija II izričito pominje da su sve teritorije podređene Ohridskoj arhiepiskopiji one teritorije koje su nekada pripadale Samuilovom bugarskom carstvu i koje su posle njegovog pada došle pod vlast
cara Romeja (Antonović, Ivanov, 2020, p. 132).
221
Gelzer, 1893, pp. 62‒63 (Die übrigen sind dunkel).
222
Dobrescu, 1905, pp. [7]‒9; Iorga, 1908, p. 12; Lupaș, 1918, pp. 10‒11 (și nota 1 de aici).
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În anul 1945, Ion I. NISTOR publică un studiu despre Legăturile [învățăturii
creștine la Români] cu Ohrida și exarhatul plaiurilor insistînd și el asupra jurisdicției
canonice a arhiepiscopiei de Ohrid asupra Vlahilor din toată Bulgaria223 la 1020.
În 1946/'47, GYÓNI Mátyás publică studiul despre (inexistentul) Dibiskos /
Timbisko, dar a durat un deceniu până ce acesta a fost sesizat de către istoricii români,
iar "asimilarea" s-a realizat de la exterior spre interior. Istoriografia stalinistă avea alte
preocupări și priorități ...
În 1956, cercetător la Arhiva Vaticanului fiind, Aloisie Ludovic TĂUTU avansează identitatea Dibiscos (sic! Dibiskos224) ≡ Timișoara: Da Branicevo (sic! Braničevo)
dipendevano altri centri (castelli -fals!) bizantini, come Moroviscos ... Dibiscos225 (sic!
Dibiskos -fals!) (Tibiscos, Tinniscos (fals!), Timisoara (sic!); Gelzer, ibid (i.e. 1893
-n.m.) pag. 52 n. 15 -sic! 11 -n.m.) quest’ultimo nel Banato romeno ...226.
Doar în anul 1957227/'58228, Alexandru ELIAN invocă doar lucrarea lui Gyóni
M. scrisă în limba franceză, pe care o evocă argumentativ în cadrul unei analize dedicate raporturilor bizantino-române (sec. X‒XIX) și consideră că este vorba de satul
Jupa, din apropiere de orașul Caransabeș, jud. Caraș-Severin229: ... le savant hongrois
[Mathias Gyóny -sic! Gyóni -n.m.] y retrouva, par une ingénieuse lecture, un Tibiscum, que nous inclinons à identifier au castrum bien connu de Jupa, près de Caransebeș2. Al. Elian nu își pune problema simplă a distanței mari între Braničevo și Tibiscum/Jupa, cum nici A. L. Tăutu nu și-o pune pe cea a celor ~124 km (plus un fluviu!)
între Timișoara și sediul episcopului de Branitza230! Oare cum își imaginau aceștia,
și nu doar ei, că episcopul de Braničevo reușea să gestioneze, în anul 1020, o relație
la "lungă distanță" cu țăranii de care depindea chiar supraviețuirea sa?
În anul 1964, A. L. Tăutu revine mai clar asupra problemei ... Timisoara (sic!),
..., dépendait ecclésiastiquement du centre situé sur la rive droite du Danube Branicevo
(sic! Braničevo), évêché dont le chrysobulle de Basile dit expressément que c’est un
diocèse des Valaques (ó Boεανóτης ἤτoi Bλάϰων) (faux!231) ... C’est ainsi qu’au siège
de Branitza (Branicevo) appartenaient aussi les châteaux (faux!) de Moroviskos, ...
223

Nistor, 1945, p. 130/8, 131/9, 137/15.
în mod normal, la transcrierea în limba română se folosește C pentru Κ din limba greacă dar
aici este vorba de un toponim (istoric), care nu are trebuință de românizare ...
225
Să notăm că forma Dibiscos este preluată de la Gyóni M. (1947), indicat și el în cadrul bibliografiei, pentru că Heinrich GELZER (1893) indică Dibisiskos. După cum am văzut, Gyóni
M. îl citează pe Iordan IVANOV (1931), care preia greșit toponimul Dibiskos în momentul în care-l citează pe Y. Y. Golubinskij (1871), care indică clar Dibisiskos (vide supra).
226
Tautu, 1956, p. 75, nota 44.
227
în cadrul unei comunicări prezentate la o conferința dedicată studiilor bizantine (Praha, 27.10.‒
2.11.1957).
228
Elian, 1958, p. 215.
229
Castrul Tibiscum se află pe malul râului Timiș, la ~500 m E de satul Jupa, care este localizat la
7 km N de orașul Caransebeș, jud. Caraș-Severin, de care depinde administrativ în zilele noastre.
230
vide infra și Anexa IV.
231
Doar în al doilea sigillion al împăratului Vasile al II-lea (mai 1020) se prevede expres ca arhiepiscopul Bulgariei, cu sediul la Ohrid, să adune anual kanonikona și de la vlahii din toată
224
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Dibisiskos (c’est-à-dire Dibiskos (faux!), Timiscos (faux!), identifié avec Timis (sic!),
Temes, Timisoara -sic!), ...232. Vor trece alți 10 ani până informația se "indigenizează"
complet.
În perioada 6‒12.09.1971 are loc la București al XIV-lea Congres internațional de studii bizantine. Cu această ocazie, revista Magazin istoric din luna septembrie publică trei materiale pregătitoare sub genericul Explorări în fascinanta lume a
Bizanțului: un interviu cu Mihai BERZA, care prezintă evenimentul și două articole
ale lui Alexandru ELIAN și Eugen STĂNESCU233, iar sub semnătura ultimului găsim:
Pe de altă parte, între episcopiile înființate de Vasile al II-lea prin ordonanțele din
1019-1020 figurează și una bănățeană (fals!), de Dibiskos (fals!) (anticul Tibiscum ?),
aceasta fiind încă o dovadă a continuului efort de consolidare a influenței bizantine
în aceste regiuni234 (fals!).
În volumul pregătit în întâmpinarea congresului, dar apărut doar anul următor,
apare același text (cu o mică modificare de fond!):
Pe de altă parte, între episcopiile înființate de Vasile al II-lea prin cunoscutele sale
ordonanțe din 1019‒1020 figurează și una bănățeană (fals!) de Dibiskos (fals!) (anticul Tibiscum !), ca o dovadă a continuului efort de consolidare a influenței în aceste
regiuni235 (fals!).
Bulgaria și aceștia nu au legătură cu locațiile din episcopia Braničevo, care sunt menționate în
primul act imperial.
a
impozit bisericesc anual plătit de către toți laicii, menit să acopere cheltuielile de întreținere ale (arhi)episcopului.
232
Tautu, 1964, p. 382.
233
Eugen STĂNESCU [* 2.05.1922, București, ca Aron FISCHEL / Arthur FISCHER; †
?.09.1989]; 1944‒'48: studii de sociologie(?) la Universitatea din București(?), 13.04.1948:
şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor, activist comunist metamorfozat în istoric marxist
(perioada medievală), între 1949‒'78: promovat de Mihail Roller, conferențiar-profesor la
Universitatea din București, Facultatea de Istorie (... témoignage personnel: il a dignement
occupé la chaire et il a rendu service à l’enseignement roumain -Pippidi, 1989, p. [351]a),
1954: distins cu premiul de stat clasa a II-a pentru Documente privind istoria Romîniei, director adjunct al editurii Academiei R.P.R., 1959‒'63: redactor-șef al revistei Studii: Revistă de
Istorie, din 1962: secretar general al Societății Române de Studii Bizantine (de la înființare),
1964‒'77: şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene, 1978‒
'85: director al Institutului de Studii Sud-Est Europene, membru corespondent al Academiei de
științe sociale și politice (din [19‒20.02.]1970)b (EIR, 1978, p. 302 (cu opera; fișă de Damaschin Mioc); Pippidi, 1989 (necrolog); Naumova, 1990 (necrolog); Solomovici, 2003, p. 379).
a
motivul pentru care Andrei PIPPIDI a scris aceste rânduri are probabil legătură cu "recuperarea" lui N. Iorga, al cărui nepot prin mamă este (vide Stănescu, 1965; Stănescu, 1971b);
pentru opinia exprimată en passant de către Zoe PETRE vide Velimirovici, 2015, p. 82.
b
înființată prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 121/18 martie 1970 (devenit Legea
nr. 18/1970) în urma Adunării generale de constituire a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S.R. din 19‒20.02.1970.
234
Stănescu, 1971, p. 20.
235
Stănescu, 1972, p. 158.
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Ceea ce era inițial indicat doar dubitativ, devine o certitudine doar printr-un mic "artificiu" (? schimbat cu !), iar episcopia de Dibiskos era localizată la Tibiscum, lângă
Jupa, jud. Caraș-Severin, un sit care este cunoscut tocmai pentru că nu a fost "contaminat" în perioadele post Antichitate. Să remarcăm un fapt foarte important; Eugen
STĂNESCU este primul care avansează informația neadevărată că la Dibiskos ar fi
fost o episcopie bănățeană înființată de către împăratul Vasile al II-lea. Este vorba de
o simplă afirmație tip dogmă, fără vreun suport bibliografic ori de altă natură. Este acesta un "accident" datorat necunoașterii ori e vorba de o acțiune deliberată de mistificare?
Este greu de răspuns la această întrebare; este sigur doar că E. Stănescu cunoștea destul de bine problematica, după cum reiese și din bibliografia citată de către el într-un alt
studiu (de exemplu, H. Galzer (1893)236, M. Gyóni (1948)237). Personal, înclin către
varianta "mistificare" din motive politice238. Din câte știu, nimeni nu l-a corectat direct
ori indirect și tare mulți i-au sorbit zisa mulțumiți și și-au adus propria "contribuție"
la această mistificare (vide infra); ce importanță mai avea că nu era adevărată?
În volumul de rapoarte care urmau să fie prezentate secțiunii IV a congresului
(Bizance et la Roumanie), Eugen STĂNESCU publică și în limba franceză același
text239, pe care-l reia neschimbat peste 3 ani și în actele finale ale congresului240:
... parmi les évêchés que Basile II organisait par ses ordonnances de 1019 ‒ 1020,
se trouvait un évêché du Banat (faux!), celui de Dibiskos (faux!) (l’ancien Tibiscum)25,
preuve des permanents efforts pour consolider l’influence byzantine dans ces regions
(faux!).
25

M. Gyóni, L’eglise orientale dans la Hongrie du XIe siècle, dans « Revue d’histoire comparée », XXV (1947), pp. 42‒49 ; G. Szekely, La Hongrie et Byzance aux Xe ‒ XIIe siècles, dans
« Acta Historica », XIII (1967), 3‒4, pp. 301 ‒ 302 ; G. Moravcsik, Hungary and Byzantium,
pp. 574, 586.

Nimic din bibliografia invocată nu-l îndreptățea pe E. Stănescu să facă aceste afirmații.
În primul număr al revistei Mitropolia Banatului (ianuarie‒martie) din anul
1972, protopopul Ion B. MUREŞIANU, animat de valențele unui "istoric amator"241,
face imediat cunoscut și cinului ortodox aceste noi "informații" apărute în toamna anului anterior, fiind primul care preia entuziast spusele lui E. Stănescu242:
Cercetătorul E. Stănescu în studiul „Bizanțul și Țările Române în secolele IX‒XV”
(„XIV-e Congres international des études byzantines, Bucarest 6‒12 septembrie 1971.
Rapports IV”, Editura Academiei R.S.R., 1971, pp. 7‒47), într-o încadrarea cuprinză236

Stănescu, 1968, p. 428/22, nota 73.
Stănescu, 1968, p. 429/23, nota 75.
238
nu pot să nu remarc că în anul 1971 apăreau "tezele din iulie", iar din 1970 E. Stănescu era
membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice, care activa sub directa
îndrumare a C.C. al P.C.R. și organiza activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniile umaniste ...
239
Stănescu, 1971a, p. 15.
240
Stănescu, 1974, p. 401.
241
care face senin afirmații de genul: ... doi conducători maghiari Bulcsu și Gyula s-au botezat
la Constantinopol, ultimul ajungînd apoi cel dintîi rege al țării, cunoscut sub numele de Ștefan
cel Sfînt ... După încoronarea ca rege a lui Ștefan la Roma ... (Mureșianu, 1972, p. 153).
242
Mureșianu, 1972, pp. 153‒154.
237
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toare, întregește faptele istorice expuse de N. Oikonomides (sic! Oikonomidès) [în
„Despre relațiile bisericești (sic! ecleziastice) dintre Bizanț și Ungaria în secolul XI:
mitropolitul de Turcia” (sic! titlul este în limba franceză -n.m.) („Revue des études
sud-est européennes”, tom IX, 1971, nr. 3, pp. 527‒533] cu mărturii referitoare la
viața religioasă, la organizarea Bisericii ortodoxe din Banat, confirmări ale intensității, persistenței lor și a legăturilor cu Bizanțul, depășind valea sud-vestică a Mureșului.
În acest context se subliniază că la începutul secolului XI, pentru a răspîndi influența bizantină peste Dunăre spre Carpați, Vidinul părea mai important decît Dristra
(fals!), interesul Constantinopolului îndreptîndu-se spre șesul românesc ca și spre
Banat, unde un conducător local (Achtum, Optum (fals! Ohtum), Ahton, Ajtony) s-a
emancipat de sub suzeranitatea maghiarilor, întemeind un principat al Banatului (fals!).
În imposibilitatea de a duce o politică independentă, a încheiat alianța cu Bizanțul
acceptîndu-i suzeranitatea. Astfel, Biserica Ortodoxă, aliata imperiului Bizantin, își
lărgește înrîurirea și dominația.
Achtum, primind botezul la Vidin (unde după Notarul anonim avea legături familiale (fals!) Glad, principele Banatului din jurul anului 900 (fals! 934 -n.m.)), fondează
la Morisena (Cenad) o biserică (fals! o mănăstire -n.m.) de rit oriental destinată a răspîndi cultura (sic!) bizantină (p. 14). El s-a considerat aliat credincios al Bizanțului.
„Astfel se explică faptul că printre episcopiile pe care le-a organizat împăratul Vasile
al II-lea prin ordonanța din 1019‒1020 se găsește o episcopie a Banatului (fals! iar
citatul E. Stănescu scrie altceva!243 -n.m.), acea de Dibiskos (fals!) (vechiul Tibiscum)
(fals!), dovadă despre permanentele eforturi de a consolida influența bizantină în acele
părți (fals!). Iată că nu numai botezul unui mare număr (fals! unul singur -n.m.) de
conducători ai Transilvaniei la mijlocul sec. X și subordonarea la 971 întăresc tradiția consemnată de Notarul anonim în privința suzeranității politice bizantine, ci însăși
evenimentele de la începutul sec. XI” ([Stă-nescu, 1971a,] p. 15).
Același cercetător reia problema în articolul „Un al doilea Alexandru cel Mare” publicat în „Magazin istoric” anul V, 1971, nr. 9 (54), p. 20, unde afirmă: „Cum strategia organizatorică bizantină și-a concentrat atenția mai ales în părțile occidentale și
mai puțin în cele orientale ale regiunii, Banatul s-a situat mai central în orbita planurilor bizantine”.
Ne permitem o observație ce considerăm că se înscrie în succsiunea (sic! succesiunea)
logică a acestor evenimente : episcopia (fals!) de la Dibiskos (fals!) ființa în vecinătatea Caransebeșului, unde a existat din străvechime (fals!) o episcopie ortodoxă a
românilor bănățeni (doar din 1865244 -n.m.). Nu e oare cel puțin semnificativ, că o
astfel de instituție din secolul XI e continuată în cursul istoriei de o alta, aproape pe
același loc ‒ Tibiscum dispare luîndu-i locul Caransebeșul ‒ tot ortodox și aparținînd
de asemenea românilor, așa cum în locul vlădiciei ortodoxe de la Cenad, în alte împrejurări, apare o episcopie catolică? Importanța problemei merită o cercetare temeinică.
243

vide supra.
Episcopia Caransebeșului a fost restaurată, ca eparhie ortodoxă românească, în 1865
(https://www.episcopiacaransebesului.ro/istoricul-episcopiei-caransebesului/ -22.09.2022).
244
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Imediat, în același an 1972, Pr. Dr. Milan ȘESAN, Profesor la Institutul
Teologic de grad Universitar, Sibiu, rău informat245, preia noutatea din Mitropolia
Banatului și o mai "înfrumusețează" puțintel246:
Bizantinii, întărindu-se iar la Dunărea inferioară, după 1002, au reluat vechea lor
stăpînire spre regiunile transdanubiene, dînd atenția cuvenită populației „ausonice“
locale, adică celei romanice-valahe, atît de deosebită de cea slavo-bulgară, dușmană
Bizanțului. De aceea împăratul Vasile II Bulgaroctonul, stăpîn al „Romaniei“ de la
Constantinopol și din provincii ... a organizat și Arhiepiscopia de Ohrida, în 1020
(fals!), cu jurisdicție și peste nordul Dunării (fals!), spre valahi, cu o episcopie (fals!)
la Tibiscum (fals!), pentru vechea Morissena (fals!), și una în sud, special pentru „valahi“ (fals!). Pe atunci Ohtum din Banat a refăcut (fals! a făcut -n.m.) mănăstirea de
la Morissena, care mai tîrziu va fi numită Cenad12a.
12 a Amănunte în „Mitropolia Banatului“ 1/3, 1972, p. 152 s.

În anul 1974, Răzvan THEODORESCU menționează acel ... Bisiskos (τὸν
Bίσισϰον) (fals!), foarte probabil Tibisko, dependent de episcopia de Branicevo (sic!
Braničevo), despre care vorbește în 1019-1020 primul dintre cele trei hrisoave date
de Vasile al II-lea arhiepiscopiei de Ohrida și care pare a fi anticul Tibiscum roman,
azi Jupa, în părțile Caransebeșului ...247. După care se dezlănțuie "nebunia" istoriografică naționalist-comunistoidă, cu reverberații puternice încă și în zilele noastre ...
La doi ani după ce GYÖRFFY György afirmase deja că identificarea Bisiskos/
Dibiskos realizată de către Gyóni M. (1946/'47) nu poate fi acceptată, în 1976, Ioan
Dimitrie SUCIU248 (re)lansa "teoria" celor două locații Tibiscum ‒ unul la Timișoara și
celălalt la Jupa, jud. Caraș-Severin ‒ sub "imbatabilul" titlu: Contribuții la problema
continuității: Castrul Timiș249, în care actul lui Vasile al II-lea (~1020) este invocat
printre argumentele principale. "Teoria" a fost analizată imediat ‒ o rara avis! ‒ de
către Petru BONA și Richard PETROVSZKY și a fost respinsă250, pe bună dreptate,
iar pe la manifestările științifice Florin MEDELEȚ a combătut-o, fapt care avea să
provoace înlocuirea sa din funcția de director al Muzeului Banatului (10.05.1980), în
urma unei "povești" urâte, "mustind" a Securitate, dar și a orgoliu, vanitate, ranchiună
și răzbunare251. După cum se poate limpede vedea252, "teoria" lui I. D. Suciu, nu rezis245

pentru că afirmă: În anul 1201 mai este pomenită și o Mitropolie de la Morissena-Cenad de
lîngă Arad ... (Şesan, 1972, p. 888).
246
Şesan, 1972, p. 887.
247
Theodorescu, 1974, p. 77 (Bibliografia citată: Gyóni, 1947; Elian, 1958).
248
care s-a semnat I. D. Suciu [* 3.08.1917, Lugoj; † 3.03.1982, Otopeni]; despre viața sa, vide
Velimirovici, 2019; EBI, pp. 277‒278 (scris de către Vasile DUDAȘ).
249
Suciu, 1976; reluat în Suciu, 1977, pp. 13‒14, 39‒41.
250
Bona, Petrovszky, 1977.
P. Bona și R. Petrovszky nici nu apucă să menționeze toate prostiile debitate de către I. D.
Suciu (vide Anexa II).
Chiar și fără a-l menționa, studiul dedicat de către Octavian RĂUŢ, Ovidiu BOZU și Richard
PETROVSZKY, Drumurile romane în Banat, publicat în același an 1977, infirmă multe din
aserțiunile lui I. D. Suciu (vide Răuț, Bozu, Petrovszky, 1977).
251
care poate fi deslușită în Cosac, 2021 și Cosac, 2022a (unde sunt publicate în facsimil acte).
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tă unei minime analize. Cu toate acestea, ea a găsit repede adepți253 și urmează să fie
invocată constant, cu obstinație, în ciuda criticii lui P. Bona și R. Petrovszky, care a
fost ignorată și îngropată prin nemenționare (nu am găsit ca studiul celor doi să fi fost
citat, în acest context, în vreun articol științific ori carte în limba română).
În 1976 sunt publicate două studii ale istoricului arădean Eugen GLÜCK254
în revista muzeului din localitate. În ultimul găsim255: Istoriografia română a analizat amănunțit (fals!) textul Chrysobului (sic! sigillion256) emis de împăratul Vasile II
prin 1019‒1020, privind jurisdicția mitropoliei (fals! arhiepiscopiei) de la Ohrida (azi,
R.S.F. Iugoslavia). De fapt, acest document, publicat doar în 1893 (fals!257), reglementează organizarea bisericească de pe teritoriile cucerite (fals!) de Bizanț61.
Ulterior, în special după cel de al doilea război mondial, a intervenit un nou
element în interpretarea textului, emițîndu-se ipoteza identificării toponimului „Bisiskos” (fals! Dibiskos) cu Tibiscum sau chiar cu Timișoara (fals! și cu Kovin -n.m.), în
legătură cu „biserica” (probabil un fel de protopopiat) de aici (fals!), menționată a
fi sub jurisdicția episcopiei de Branicevo (sic! Braničevo) de la Dunăre62.
În realitate, acest document trebuie privit în contextul legăturilor politice ale
ducatului [lui Ahtum] cu puterile situate în sudul Dunării și a contactelor bisericești
care s-au statornicit odată cu botezarea lui Ahtum la Vidin, fără ca textul amintit să
lămurească ceva precis cu privire la situația bisericească de mai înainte. Se pare că
această diplomă oglindește o încercarea a împăratului și a noului mitropolit de Ohrida
de a domina biserica mureșană (fals!), în perioada în care Ahtum [a] devenit confederat (fals!) a lui Vasile al II-lea.
Nu există dovezi concludente privind dependența reală a ierarhiei ortodoxe
din părțile noastre de scaunul amintit în secolele feudalismului timpuriu. Doar niște
informații vagi vorbesc de patru preoți din Lipova, care, în lipsa altui arhiereu ‒ în
sec. al XV-lea ‒ ar fi plecat la Ohrida pentru a obține hirotonia63.
61

Gelzer H: Ungedruchte (sic!) und wenig bekannte Bistümer werzeinnisse (sic!) des Orientalischer (sic!) Kirche. Byzantinische. Zeitschrift 2/1893, p. 40‒46.
I. Ion Nistor: Legăturile cu Ohrida şi exarhatul plaiurilor, Bucureşti 1945.
252

vide Anexa II ("studiul" conține 149 de afirmații false).
de exemplu, Răileanu, 1977.
254
și GLÜCK Jenőa [* 27.09.1927, Arad; † 27.11.2004, Arad], istoric, spre rușinea comunității
locale și în răspăr cu serviciile făcute orașului natal, el nu este onorat nici măcar printr-o pagină
demnă pe Wikipedia în limba română (vide https://hu.wikipedia.org/wiki/Glück_Jenő_ (történész)
-22.05.2022).
a
a semnat și drept Eugen Arădeanul.
255
Glück, 1976, pp. 101‒102.
256
chiar dacă un chrysoboullon sigillion este un document imperial purtând un sigiliu de aur,
iar sigillion este folosit mai ales de către funcționari publici de nivel inferior, inclusiv colectori
de taxe și judecători, precum și de guvernatorii provinciali, cele trei acte ale lui Vasile al IIlea sunt identificate de către acesta drept sigillion.
257
Chiar dacă în bibliografia invocatăa se regăsesc studiile lui Gyóni M. (1946/'47), istoricul
arădean pare că nu le-a citit pentru că altfel nu ar fi putut scrie o atare gogomănie ...
a
Glück, 1976, p. 113, notele 61 și 62.
253
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62

Gyoni (sic!) Máthias (sic!): L'église orientale dans la Hongrie orientale du XI (sic!) siècle
în Revue d' histoire comparée, Budapest, 1947, p. 43‒49.
Gyoni (sic!) Máthias (sic!): A kelett egyház jelentkézese a Temes vidéken Szent István korabán (Prezenţa bisericii orientale în regiunea Timişului în epoca lui Ştefan cel sfînt). Magyar
Nyelv (Limba maghiară, anul 42, nr. 1‒5, din decembrie 1946, p. 43‒49.
Răzvan Theodorescu: op. cit., p. 177.
63
Ştefan Meteş: Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria, vol.
I (pînă la 1700), Arad, 1918, p. 35.

Licențiat în teologie cu 4 ani înainte, în anul 1976, Vasile V. MUNTEAN consacră un articolaș relației dintre Banat și Bizanț în sec. XI‒XII în care consemnează și
că în hrisov emis de Vasile II Bulgaroctonul, în 1020 (sic!), [se] atestă existența, tot un
(sic! în) Banat a unui centru eparhial (fals!) Bisiskos-Tibiskos (fals!), adică episcopia
(fals!) Timișului (fals!), Tibiskos-Tibiscum fiind identificat cu Jupa actuală aproape
de Caransebeș 9). În notă el oferă drept suport bibliografic al afirmației sale studiul lui
Al. Elian (1958), cel care îi va coordona teza de doctorat258, doar că acesta nu susținuse existența unei episcopii a Timișului, care am văzut că este "invenția" lui E. Stănescu
(1971/'72), pe care autorul nu-l mai amintește.
În același an, Mircea PĂCURARIU, profesor în cadrul catedrei de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu259, contribuie cu un studiu
la o producție propagandistică a regimului destinată străinătății, publicată în limbile
engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă de către Agerpres, care oferea o listă cronologică a tuturor mitropoliților români și a mai multor episcopi din secolul al IV-lea
și până în 1976, în care afirma: While historical sources with regard to Romanian history in the 7th-13th centuries are rather scanty, we nonetheless come across information about existence of some Romanian bishoprics ... In a document of the Byzantine
Emperor Basil II the Bulgaroktonos, dating from 1020 (sic!), a bishopric (false!) is mentioned at Dibiscos (sic! Dibiskos), probably the ancient Tibiscum (nowadays, the district town Jupa, near Caransebeş), or according to other historians, near Timișoara260
(nefiind în România, Keve/Kovin este iarăși omis!).
Neabătut și imun la critici, I. D. Suciu reia problematica castrului episcopal
Dibiscos / Timiș de anul anterior și în monografia dedicată mitropoliei Banatului publicată în anul 1977261. Cu această ocazie se mai fac anumite inedite considerații discutabile; în primul rând, este vorba de numărul țăranilor alocați episcopului de Braničevo:
Documentul nu precizează dacă numărul de 15 clerici (fals!) și 15 jeleri este pentru
toată eparhia sau pentru fiecare castru (fals!) episcopal în parte. Dar, din contextul
258 9

) Al. Elian, Les rapports byzantino-roumain. Phases principales et traits caractéristiques,
„Byzantinoslavica“, XIX‒2 (1958), p. 215. Pentru un punct de vedere deosebit (care o fi acesta? -î.m.), St. Antoljak, Samujlovata drzava, Scopje, 1969, p. 162 (Muntean, 1976, p. 234).
259
apoi membru corespondent (1997) și membru titular al Academiei Române (2015), decorat
cu Ordinul național Steaua României în grad de Ofițer (.12.2000), la decesul său din 2021 declarat oficial drept cel mai mare istoric al Bisericii Ortodoxe Române din ultima jumătate de
veac (vide https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Păcurariu -23.05.2022).
260
Păcurariu, 1976, pp. 73‒74.
261
Suciu, 1977, pp. 13‒14, 15, 39‒41, 43, 49.

604

documentului rezultă (fals!) că numărul de de 15 clerici și 15 jeleri era pentru fiecare
castru episcopal (fals!). Erau episcopii cu mai puține castre episcopale, iar altele cu
mai multe și totuși numărul de clerici și jeleri era același pentru fiecare episcopie (fals!)
ceea ce ne determină să credem că numărul de clerici și jeleri era pentru fiecare castru episcopal (fals!). Fără a oferi vreun exemplu, acestea sunt doar simple afirmații
tip "credință", fără prea mare valoare științifică.
Dacă analizăm situația celor 16 episcopii indicate în primul sigillion262 (eliminând pe cele 3 în care numărul locațiilor este necunoscut), vom observa că același număr de țărani (30) este oferit pentru 6 episcopii, care au între 4‒7 locații, dar 3 dintre
ele sunt cu 7 locații, una este cu 6 și doar 2 sunt cu 4 locații:
Episcopia
locații klerikoi paroikoi
Kastoria
6
40
40
1
Glavinica
3
40
40
2
Moglena
6
15
15
3
Buteleos
4
15
15
4
Strumica
3
12
12
5
Morovizdon
7
15
15
6
Velebuzhdion
7
15
15
7
Triadica
4
40
40
8
Naissos (Niš)
5
40
40
9
Branica (Braničevo)
7
15
15
10
5
40
40
11 Belagrada (Beograd ori Berat)
Tramos
‒
15
15
12
Skopje
5
40
40
13
Prizdriana
4
15
15
14
Lipenion
‒
15
15
15
Servia
‒
30
30
16
Același lucru în cazul celor 6 episcopi cu 80 de țărani; 3 au 5 locații, iar 3 sunt cu 3,
4, respectiv 6 locații. Există 80 de țărani în 3 locații (Glavinica) dar la același număr
de locații episcopul de Strumica are doar 24 de țărani (dar aceast exemplu este doar
extrema care se elimină în analiza statistică). Ce concluzii am putea trage de aici? În
primul rând, este exclus ca primul număr să reprezinte clerici, după cum crede I. D.
Suciu. Cum își imagina el că, de exemplu, episcopul de Beograd/Berat ar fi avut în
eparhia sa nu mai puțin de 200 de clerici, în doar 5 locații, dacă așa cum susține cele
două numere se referă la fiecare "castru episcopal"? Contrar a ce susține el, chiar hrisovul, prin cele 3 exemple în care nu știm numărul locațiilor, ne arată că este vorba
de un total al țăranilor dintr-o eparhie, pentru că specificația este clară: episcopul din
Tramos / Lipenion va avea 15 klerikoi și 15 paroikoi în întreaga sa eparhie263, iar cel
262

Tăpkova-Zaimova, 2017, pp. 46‒47.
The bishop of Tramos/Lipenion shall have 15 kleroikoi (sic! klerikoi -m.n.) and 15 paroikoi
in his entire eparchy. We order the bishop of Servia to have 30 kleroikoi (sic! klerikoi -m.n.)
and 30 paroikoi in his entire eparchy (m.und.; Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 47).
263
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din Servia 30 klerikoi și 30 paroikoi în întreaga sa eparhie (sb.m.).
În al doilea rând, în premieră, I. D. Suciu afirmă că după 1232, castrul episcopal al
Timișului și-a încetat activitatea, aserţiune care este examinată în detaliu în momentul
în care el dedică, în anul 1982, jumătate dintr-un studiu pentru a o demonstra264.
În 1978, Eugen GLÜCK se aliniază rapid la această nouă "viziune": Această
realitate ‒ Ahtum confederat al împăratului Vasile al II-lea ‒ se mai confirmă și prin
diplomele (fals! diploma) împăratului [Vasile al II-lea] amintit (1019‒1020) privind
jurisdicția mitropoliei (fals!) de Ohrida, în care se menționează și castrul (fals!) episcopal al Timișorii265 (fals!). Cazul lui este și mai "delicat"; el cunoaște lucrarea lui
Györffy Gy. dedicată regelui Ștefan I apărută cu un an înainte, din care și citează266
în alt context și sunt sigur că putea să o citească pentru că era vorbitor al limbii maghiare. Din păcate, E. Glück a ales să treacă sub tăcere critica lui Györffy Gy. ...
În același an, sub pseudonim (Eugen Arădeanul), E. Glück reia informația mai
pe larg într-un studiu referitor la istoria străveche a episcopiei ortodoxe a Aradului:
Istoriografia română a analizat amănunțit textul diplomei împăratului Vasile II-lea
din 1019 (fals!), privind delimitarea jurisdicției mitropoliei (fals! arhiepiscopiei) de
la Ohrida (azi R. S. F. Iugoslavia). De fapt, acest document, publicat în 1893 (fals!)
reglementează organizarea bisericească de pe teritoriile cucerite (fals!) de Bizanț,
în urma prăbușirii Bulgariei 28).
Ulterior, începînd cu anii 1946‒47, a intervenit un nou element în interpretarea textului, emițîndu-se teza identificării toponimului, (sic!) „Dibiskos“ cu Timișoara (fals!
și cu Tibiscum-Jupa și Kovin -n.m.), un castru (fals!) episcopal dependent de dieceza
de Branicevo (sic! Braničevo) (R. S. F. Iugoslavia) 29).
28

) Nistor I. Ion, Legăturile cu Ohrida, pasim; Munteanu Vasile, Banatul și Bizanțul (secolele XI‒XII) în rev. Mitropolia Banatului, anul XXVI, nr. 1‒4, pp. 234‒235.
29
) Suciu I. D., Contribuții la problema continuității: castrul Timiș. Revista de istorie. Tom.
29/1976/ nr. 7, p. 1056; Gyoni (sic! Gyóni) Mathias, L'eglise orientale dans la Hongrie du XI267
siècle, Revue d'histoire comparée, Nouvelle serie Tom. 6/1947, nr. 2, p. 45 și urm .

Și în revista bisericească E. Glück alege să treacă sub tăcere critica lui Györffy Gy. ...
Din anul 1978, Emilian POPESCU268 îi învăța pe studenții de la teologie că
Decretul (fals! decretele) lui Vasile [al II-lea] mai menţionează şi cele 31269 de epis264

vide infra.
Glück, 1978, p. 47.
266
vide Glück, 1978, p. 64/4, nota 29 unde citează și din Györffy Gy. István Kiräly és müve
(Regele Ștefan și Opera lui), Budapest, 1977, p. 370, notă care însă lipsește din text (vide Glück,
1978, pp. 21‒22).
267
Glück, 1978a, p. 223.
268
arheolog, profesor de teologie (nehirotonit), istoric; * 20.02.1928, com. Orlești, jud. Vrancea
[† 25.08.2020, București]; [A urmat Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea
(1940‒'47) și Facultatea de Teologie (1947‒'48), Institutul Teologic din Bucureşti (1953‒'55)]
studii superioare – filologie clasică (1948‒1952) la București. Doctor în istorie (1970). Studii
de specializare și documentare la Bonn și München (1971‒1972). Preparator la Institutul de
arheologie (1952‒'56), cercetător (1953) și cercetător principal (din 1965). Membru al Societății de studii clasicea, profesor titular la catedra de Bizantinologie de la Institutului Teologic
265
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copii care urmau să fie supuse [arhiepiscopie] Ohridei şi între ele sunt amintite Drâsta
(Dorostolon) şi Bodinis (Bononia-Vidin) (fals! Vodena). Tot acestui context religios îi
aparţine şi episcopia (fals!) de Debiskos (sic! Dibiskos -fals!) (Tibiscum), localizat la
Jupa, lângă Caransebeş (fals!)270.
Se prea poate ca "totul" să se fi terminat în anul 1980 (ori 1978) dacă istoricul arădean Eugen GLÜCK ar fi menționat271 faptul că GYÖRFFY György a invalidat,
cu trei ani înainte, ipotezele lui GYÓNI Mátyás din 1946/'47. În schimb a ales să scrie
că Istoriografia românească a analizat amănunțit (fals!) diplomele împăratului Vasile
al II-lea (1019‒1020) privind delimitarea jurisdicției mitropoliei (fals!) de la Ohrida
(R. S. F. Iugoslavia). Între episcopiile subordonate acesteia figurează și cea de la
Branicevo (sic! Braničevo), avînd un castru (fals!) episcopal la „Dibiscos“(fals!).
Acest toponim a fost asimilat apoi cu Tibiscos (Timișoara) (fals!), argumentîndu-se
cu o seamă de dovezi istorice și fonetice. Această teorie a fost acceptată, în general
(i.e. mai puțin P. Bona și R. Petrovszky în 1977 -n.m.), de istoriografia noastră contemporană89. În ceea ce privește dependența reală a bisericii bănățene de scaunul
Ohridei, direct sau indirect, dovezile sînt inexistente pentru epoca contemporană272.
Universitar din Bucureşti (de la 1 februarie 1978). Epigrafist al antichităţii greco-romane, a
luat parte la săpături arheologice la Histria, Callatis, Jidavaş; participant la Congrese şi simpozioane Internaţionale de epigrafie şi istorie şi la a șasea Adunare generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Vancouver, 1983)b, decorat în februarie 2004 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria G - "Cultele", membru de onoare al Academiei Române (din
martie 2006).
a
EIR, p. 268.
b
https://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/emilian-popescu-87471.html
(10.07.2022).
269
în primul sigillion apar episcopii de: Kastoria, Glavinica, Moglena, Buteleos [Bitola], Strumica, Morovizdon, Velebuzhdion [Velbuzhd], Triadica, Naissos [Niš], Branica, Begrade, Tramos, Skopje, Prizdriana [Prizren], Lipenion [Lipjani], Servia (=16); în al doilea sigillion sunt
indicați episcopii de: Dristra, Voden, Rasa, Orea, Chernik, Hymara, Drinople, NN, Votrot [Butrint], Ianina, Kozel, Petra, Rigi (=13); al treilea sigillion indică episcopii de: Servia (care apare deja în primul sigillion), Stagoi, Beroea (=2) (16+13+2=31)a.
Adrian GABOR și Alexandru MADGEARU indică 30 de episcopii (17+11+2)b. Pe urmele
lui H. Gelzer, Paul STEPHENSON numără 29 de episcopi (16+11+2)c.
a
Tăpkova-Zaimova, 2017, pp. 46‒50.
b
Gabor, 1989, p. 114; Madgearu, 2021, p. 115; Idem, 2022, p. 243.
c
Stephenson, 2000, p. 75.
270
Popescu, post 1978, p. 64.
271
ar fi putut să o facă într-o carte publicată la Editura Politică? Nu știu ...
E. Glück cunoștea carte lui Györffy Gy. dedicată regelui Ștefan I (Györffy, 1977) pe care o
amintește/citează în studiile sale (vide Glück, 1978, p. 64/4, nota 29; Glück, 1980a, p.144, nota
50; p. 146, nota 63; p. 148, nota 90).
272
Glück, 1980a, p. 127.
Nota 89 (p. 148) îi indică doar pe Nistor, 1945; I. D. Suciu, 1976; Gyoni (sic! Gyóni -n.m.),
1947; Stănescu, 1968 (cu menționarea Autorul critică părerile prof. St. Antolyak (Skoplje) care
pune la îndoială autenticitate diplomelor).
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În anul 1980, Mircea PĂCURARIU publica prima sa istoriei a bisericii ortodoxe române:
Episcopia (fals!) de Dibiscos (sic! Dibiskos -fals!). După ocuparea Bulgariei apusene de bizantini, împăratul Vasile II Bulgaroctonul (976‒1025) a reorganizat (sic!
organizat) Arhiepiscopia de Ohrida, prin trei diplome, date în anii 1019‒1020. În prima diplomă fixa lista eparhiilor supuse Arhiepiscopiei de Ohrida. Astfel, pe locul 11
era trecută episcopia de Branitza (azi Branicevo (sic! Braničevo; fals!), la răsărit de
Belgrad, pe malul drept al Dunării), cu şase «castre (fals!) episcopale» (prin castru
în evul mediu se înţelegea o cetate). Unul din aceste castre (fals!) purta numele de
Dibiscos (fals!). Bizantinologul maghiar M. Gyoni (sic! Gyóni) a demonstrat (sic!)
că aceasta era transcripţia în greaca bizantină a formei Tibisco, identificînd castrul
(fals!) respectiv cu aşezarea romană Tibiscum (azi Jupa ‒ Caransebeş) (fals!). Punctul
său de vedere a fost împărtăşit şi de alţi bizantinologi maghiari (între care şi Morávcsik (sic! Moravcsik) Gyula) şi români (Al. Elian, Răzvan Theodorescu). Recent, istoricul I.D. Suciu a susţinut că în anii 1019‒1020, fostul municipiu Tibiscum nu mai
exista, formîndu-se lîngă el un sat nou, sediul unui jupanat (de aici numele de Jupa).
În acest caz cetatea sau castrul (fals!) Dibiscos (fals!) din 1019‒1020 nu este altceva
decît Timişoara de azi, care în toate documentele din secolul XIII, apare sub denumirea de «castrul Timiş» (fals!). Înseamnă că la începutul secolului XI, exista o episcopie (fals!) românească în Banat (fals!), probabil continuatoare (fals!) a episcopiei
din Morisena învecinată (fals!), unde am aşezat ipotetic sediul acelui Ursus din 787.
Probabil că în urma evenimentelor din 1028‒1030, pe care le-am relatat mai sus, şia încetat existenţa, pentru că nu mai avem alte ştiri asupra ei273.
Ne-am fi așteptat la mai multă rigoare canonică ori măcar la niște explicații ‒ cum să fie
o locație aparținătoare de o episcopie la rândul ei episcopie? ‒ din partea unui profesor
al unui institut teologic ...
În același an, arheologul și istoricul Petru IAMBOR oferă aproape toate elementele bibliografice necesare demarării unei analize serioase, pe care nu o face, mulțumindu-se cu consemnarea opiniilor la modă în istoriografia românească274:
După ocuparea în 1018 a ceea ce mai rămăsese din teritoriul primului ţarat bulgar,
de către bizantini, imperiul ajungînd din nou la Dunăre, Vasile al II-lea Bulgaroctonul, prin actele din 1019-1020, a organizat arhiepiscopia de Ohrida, care succeda în
centrul şi nordul Peninsulei balcanice mai vechii Justiniana Prima. Enumerînd episcopiile sufragane, între cea de Niş şi cea de Belgrad, este amintită cea de Braničevo
despre care se spune: ,,Şi episcopul de Branitza trebuie să aibă 15 preoţi (fals!) şi 15
jeleri (fals!) la Branitza, Morobiskos, Sphenderemos, Grota, Bisiskos (sau Dibisiskos)
(sb.m.), Istraalaga şi Brodariskos“. Mai mulţi istorici români şi străini au împărtăşit
părerea că Bisiskos-Dibisiskos-Tibisko era un centru din nordul Dunării, pe lîngă rîul
Timiş, în mijlocul populaţiei româneşti, care ţinea din punct de vedere bisericesc în
vremea aceea de o episcopie sud-dunăreană31.
31

273
274

Documentele lui Vasile al II-lea au ajuns pînă la noi în copii din sec. XVI‒XVII după bula

Păcurariu, 1980, pp. 209‒210.
Iambor, 1980, pp. 167‒168.
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de aur din 1272 (fals! 1273) a lui Mihail al VIII-lea Paleologul şi au fost publicate de E. Golubinski, în Kratkii ocerki pravoslavnîhi țerkvei, Moscova, 1871, p. 259‒263; H. Gelzer, în Byzantinische Zeitschrift. II. 1893, p. 41‒42; I. Ivanov, în Bălgarski starini iză Makedonia, Sofia,
1931, p. 547‒550 (cu identificarea localităţilor la p. 550‒562); Mathias Gyóni, reluînd discutarea lor (în Magyar Nyelv, 24, 1946, p. 43‒49 şi în Revue d'histoire comparée, XXV, 1947,
p. 42‒49) a arătat pentru prima oară că Bisiskos – Dibiskos ‒ Tibisko era un castru episcopal
la nordul Dunării, numele fiind legat de rîul (fals! de un loc) Timiş şi sugera ideea localizării
acestuia la confluenţa Bistrei cu marele rîu bănăţean, pe locul anticului Tibiscum (Jupa de
azi) (fals! nu doar acolo!). Reputatul bizantinolog Gy. Moravcsik avea aceeaşi părere că pe
rîul Timiş (fals!) a existat un centru al bisericii rasăritene (Byzantium and the Magyars, Budapest, 1970, p. 110). Aceleaşi opinii au fost împărtăşite şi de unii cercetători români (Al. Elian,
E. Stănescu, R. Theodorescu). Într-un studiu mai recent, I. D. Suciu (Revista de istorie, 7, 1976,
p. 1056 și urm.), pe baza mai multor argumente, încearcă localizarea acestui centru la Timișoara, ceea ce pare mai aproape de realitate. Cercetările arheologice întreprinse de atîta vreme la Jupa n-au scos la lumină urme care să ateste o aşezare de la începuturile feudalismului.
Cît despre toponimicele Tyvisk-Tyws-Thews-Tews (Pesty F., Szöreny, II, p. 552; idem, Krassó
vm., II, 2, p. 255‒[2]56), indicînd în cîteva documente din sec. XV‒XVI aşezări ulterior dispărute pe lîngă Zăgujeni şi Caransebeș, nu sînt argumente suficiente că s-ar fi păstrat în formă
coruptă numele anticului oraş. Însăşi denumirea uneia dintre localităţi în 1532, terra Spin, pledează pentru similitudinea de nume cu cea a Teiuşului din Alba. În schimb Timişoara, unde
era un castru în jurul căruia a fost organizat comitatul, amintit la 1177 (fals!) (Documente, C.
Transilvania, veac XI‒XIII, vol. I, p. 6), era un centru important cu mult înainte. ... Ortodocşii
din Banat mai depindeau probabil și la începutul sec. al XIII-lea de episcopia de Braničevo
(fals!). Altfel nu ne-am putea explica de ce, în scrisoarea din 21 martie 1232, papa Grigore
al IX-lea îl îndemna pe episcopul Bulchu al Cenadului să readucă la unirea cu Roma pe episcopii de Belgrad şi Braničevo, iar în caz de refuz să-i supună episcopului de Sirmiu (Acta Honorii III et Gregorii IX, p. 231)275. Poate episcopul de Cenad îi cunoștea personal pe omologii
săi de la Beograd și Braničevo ...

În anul 1980, Ioan Dimitrie SUCIU și Radu CONSTANTINESCU publică
primul volum din corpusul de Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului
în care găsim276:
1020 mai (fals! ante mai 1020), Constantinopol. (1272 (fals! iulie 1273), Constantinopol. Împăratul Vasile al II-lea ((Mihail al VIII-lea) specifică eparhiile supuse arhiepiscopiei din Ohrida (fragment)[)].
... Kai ton episkopon Branitzes eis ten Branitzan kai ton Morobiskon kai ton
Sfenteromon kai ton Grotson kai ton Dibiskon (fals! Bisiskon ori Dibisiskon277)
kai ton Istaaglangan kai ton Brodariskon klerikous, (sic!278) IE kai paroikous IE ...
... Și episcopul de Branicevo (sic!) la Branicevo (sic! Braničevo) și Morava și
Smederevo și „Grontson“ (sic!279) și Tibiscum (fals!) și „Istaaglanga“ și „Brodariskon“ (sic!), 15 clerici (fals!) și 15 parohi (fals!) ...
NOTĂ ISTORICĂ: Fragmentele fac parte dintr-o redacție, (sic!) atribuită (fals!) lui
275

Iambor, 1980, p. 168, nota 31.
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 21, doc 2. Textul îi aparține lui I. D. Suciu.
277
a doua variantă este cea oferită de către referința bibliografică amintită (i.e. Gelzer, 1893).
278
fără virgulă ...
279
toponimic nu se poate păstra acuzativul din text (ton Dibiskon = Dibiskos).
276
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Vasile al II-lea, a așa ziselor Notitiae episcopatuum (fals!), versiunea folosită fiind
însă din sec. XIII‒XIV (fals!). Bizantinologul Gyóni M. a demonstrat încă din 1946
că „Dibiskon“ este transcripția în greaca bizantină a formei fonetice „Tibisco“ de
limbă străină. Încercînd să identifice amplasarea acestui cadru (sic! castru; fals!)
episcopal Gyóni se oprește la trei centre: mai puțin probabil, în apropiere de Cuvin
(fals! chiar acolo) (R. F. Jugoslavia), apoi la municipiul Tibiscum (Jupa), „sau în
aceeași măsură, la nord, pe malurile Timișului, eventual către Timișoara“. Reluînd
problema, I. D. Suciu arată că deoarece municipiul Tibiscum-Jupa nu mai era (sic!)
la 1020, castrul Dibiscos din 1020 nu putea fi decît fortul Timișoara, care apare în
documentele din secolul al XIII-lea sub denumirea de castrul Timiș („Castri de Tymes“
sau „Castrensis (fals!)280 de Tymes“ (fals!281)). De altfel și la cartografii antichității
apar două localități diferite cu același nume: Tiriscon și Tibiscon (Ptolemeu) (fals!282),
Tivisco și Tivisco (Tabula Peutingeriană), și Tiviscum și Tivisco (fals! Tibis) (Geograful
anonim din Ravenna). ...283.
Să subliniem alterarea documentului original în limba greacă (și prin Dibiskon).
Peste doi ani, în 1982, I. D. Suciu mai publică și un articol ca să clarifice ce
înțelege prin desființarea castrului episcopal Timiș (1232), anunțată deja în anul 1977,
în care menționează:
După ce împăratul bizantin Vasile al II-lea înfrînge pe bulgari reorganizează (fals!
organizează) arhiepiscopia de Ohrida. Între eparhiile sufragane figurează și episcopia Moravei (fals!284) cu reședința la Branicevo (sic! Braničevo) care își extindea jurisdicția și în Banatul nostru (fals!). Unul dintre cele șapte castre (fals!) episcopale ale
eparhiei, în care episcopul avea căte 15 clerici (fals!) și 15 jeleri (sic! mai degrabă
280

castrensis (i.e. castrenși) era o pătură socială și nu poate fi tălmăcit prin castru.
Într-un documentul din anul 1266 găsim castri de Tymes ... in Comitatu Tymisiensi ... Castrensium de Thymes, iar în alt act din același an castrum de Themes. Despre grafia nestatornică a oiconimului/toponimului/choronimului/hidronimului Timiș în sec. XIII vide Forțiu, 2021a,
p. 773.
282
Nimeni nu a dovedit acest lucru! Doar editorii Îndreptarului geografic (fals! cartografic)
ptolemeic au afirmat că Tibiscum (fals! Tibiskon) ar fi apărut de 4 ori în lucrare (pentru a o indica
în text doar de 3 ori):
[III, 8, 4] Tibiscum 48° 30′ / 45° 15′ (fals! în fapt, Tiriskon) și Tibiscum 46° 40′ / 44° 50′ cu nota
51: Localitatea mai apare de două ori (fals! o singură dată), ceva mai departe și la III, 10, 6.
[III, 10, 6] Între fluviu [Dunărea și muntele Haemus] se află orașele: Tibisca 55° / 46° 20′ cu
nota 68: Locul toponimului este la III, 8, 4, unde apare de două ori (Ptolemeu, 1964, p. 545,
553).
283
Nu voi mai analiza bibliografia pentru că este plină de greșeli și omisiuni (de exemplu, Gyóni
M. nu a publicat nimic în anul 1974, ci în 1946 și 1947; și în text se oferă 1946 (varianta în limba maghiară), dar se citează varianta în limba franceză apărută în 1947); nu sunt menționate edițiile textului oferite de către Golubinskij (1871), Beneševič (1911), Ivanov (1931) etc. În final,
o treabă de mântuială, care nu este o referință bibliografică acceptabilă ...
Anonymus Ravennatis nu este un cartograf al antichității ...
284
În primul sigillion al lui Vasile al II-lea apare clar episcopul de Branitza (Braničevo). Ivan
SNEGAROV a arătat că transferul episcopiei de la Braničevo la Morava a avut loc pe vremea
arhiepiscopului Teofilact de Ohrid (deci, post ~1090; Snegarov, 1924, p. 190 cu bibliografia).
281
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pareci) (fals!285) era la „Dibiscon“ (fals!) adică Tibiscum care era amplasat nu la Jupa
ci în orașul (sic! municipiul) Timișoara de azi.
Acest castru (fals!) episcopal „de rit grecesc“ își desfășoară activitatea misionară
pînă în primele decenii ale veacului al XIII-lea. Din vremea existenței lui avem unele
mărturii documentare care pe măsura trecerii timpului se amplifică (fals!). În primul
rând existența în apropierea Timișoarei a comunei (fals!) Pantelimon (fals!), în limba
maghiară Penthele286. Cultul Sfîntului Pantelimon era foarte răspîndit în Bizanț (nu
doar acolo!287) și a fost introdus și în Banat prin intermediul ortodoxiei grecești (speculație!), dîndu-se numele unei comune (fals!) care a dăinuit pînă în secolul al XV-lea.
Tot în legătură cu activitatea castrului Timiș trebuie (sb.m.) pusă și misiunea episcopului Vlasie (sic!288) de Branicevo (sic!) la Roma (oare de ce? care este legătura?).
În luna ianuarie 1204 episcopul Vlasie de Branicevo (sic!) pleacă ca trimis al împăratului (fals!289) Kalojan la papa Inocențiu al III-lea. Împăratul se plînge papei de regele Ungariei (în fapt, scrisoarea are un alt scop) care „cinci episcopate ce țin de împărăția mea le-a luat cu japca (sic!290) și le ține craiul Ungariei, cu stăpînirea asupra
bisericilor, iar episcopatele au fost nimicite“291. În continuare împăratul Kalojan cerea
papei să asculte și altele ce îi „va mai spune acest sol al împărăției mele, episcopul
Vlasie de Branicevo (sic!)“ confirmînd că „este adevărat că din partea mea gră[i]ește“.
Credem că în urma acestei solii, papa Inocențiu III scrie la 16 aprilie 1204 episcopului Simion de la Oradea și abatelui de Pilis să meargă la mănăstirile de rit grecesc
285

În total episcopul de Braničevo avea dreptul la 30 de țărani!
Forma Penthele este doar cea din documentul scris în limba latină (azi, în limba maghiară
este Pentele, iar în limba maghiară a sec. XV putea fi Pantalëó, Pëntële, Pëntëlő, care provin
din Pantaleon (și nu din Pantelimon!) -vide Szamota, Zolnai, 1905, p. 744 și 765).
287
Moaște ale sfântului se găsesc la Saint Denis, Paris, iar capul lui este venerat la Lyon. O biserică i-a fost închinată la Köln, cel mai târziu în secolul al IX-lea, iar benedictinii din regatul
ungar aveau o relație apropiată cu Sf. Pantaleon, a cărui relicvă este de găsit în anul 1518 și
în mănăstirea benedictină Sf. Martin din Pannonhalma, fiind păstrată într-o raclă în formă de
mânăa. Deci, venerarea Sf. Pantelimon/Pantaleon nu este doar un apanaj bizantin ...
a
Tóth, 1997, p. 54, nota 124.
288
Blasius (l.l.), Blasiu (l.r.), Vlasie doar în slavonă.
289
Ioniță Caloian a fost uns doar rex Bulgarie et Blachie (8.11.1204; pentru întreaga problematică, vide Madgearu, 2014, pp. 104‒119 și cu întreaga bibliografie relevantă).
290
traducerea nefericită (invasit et detinet = luat cu japca și le ține) probabil îi aparține lui R.
Constantinescu (vide Suciu, Constantinescu, 1980, p. 65, doc 9).
291
I. D. Suciu nu oferă bibliografia necesară pentru a identifica documentul din care tălmăcește
(Theiner, 1863, pp. 29‒30, doc XLVI: Et de confinio Hungarie, Bulgarie et Blachie relinquo
iudicio sanctitatis tue, ut dirigas negocium istud recte et iuste, ut non habeat peccatum anima
sanctitatis tue, et ita habeat imperium meum iusticias Bulgarie et Blachie, quod Rex Hungarie
habeat iusticias Hungarie, et cessent occisiones christianorum in me et ipsum. Sciat autem
sanctitas tua, quoniam v. (i.e. 5) episcopatus Bulgarie pertinent ad imperium meum, quos invasit et detinet Rex Hungarie cum iusticiis ecclesiarum , et episcopatus ipsi sunt annichilati:
et si iustum est, hoc fiat. Quicquid dicturus est presens nuncius imperii mei Episcopus Blandizuberensis Blasius sanctitati tue, habeas verum, quoniam ex parte mea dicet.; vide și Suciu,
Constantinescu, 1980, p. 65, doc 9 cu modificări în text).
286
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din Ungaria să cerceteze dacă starea lor poate să se „îndrepte“ și îndeosebi dacă
se poate înființa un episcopat de rit grecesc care să fie administrat de Roma. Papa
cerea celor doi trimiși să „relateze temeinic“ și între timp să-și dea silința „a-i îndrepta“ adică a-i converti la catolicism. Din păcate nu cunoaștem raportul celor doi
prelați însărcinați de papă cu examinarea bisericilor de rit grecesc dar din acțiunile
papalității rezultă că ofensiva catolicismului asupra ortodoxiei era în plină desfășurare. Astfel, în 1229 papa Grigore al IX-lea întemeiază în Sirmiu un nou episcopat
sufragan arhiepiscopiei de Kalocsa. Episcopul Bulchu al Cenadului împreună cu cel
de Alba Iulia (sic! Ultrasilvano) au fost însărcinați cu cercetările preliminare pentru
înființarea acestei episcopii catolice292 (ce au toate acestea cu activitatea (misionară
a) castrului episcopal Timiș? -î.m.).
Peste trei ani, adică la 21 martie 1232, acelaș papă, Grigore al IX-lea scria episcopului Bulchu de la Cenad că episcopii de Branicevo (sic!) și Belgrad s-au abătut mult
de la unitatea Bisericii romane „și rătăcind în urma turmelor de credincioși le abat
de sub îndrumarea ei“ adică a Bisericii romano-catolice. Cu alte cuvinte, cei doi episcopi au optat pentru ritul grecesc sau greco-oriental. În continuare papa poruncește
episcopului Bulchu de Cenadului, ca „să sfătuiești și să îndupleci pe suszișii episcopi,
ca revenind la unitatea Bisericii romane, într-un timp pe care va trebui să li-l hotărăști să se supună și îndrepte sprea cu ascultare“. Dacă cei doi episcopi nu vor accepta dominația papei, episcopatele lor să fie desființate și credincioșii să fie afiliați
episcopatului nou înființat din Sirmiu. Și în acest caz nu cunoaștem răspunsul episcopului de la Cenad dar din cele ce a urmat rezultă că cei doi episcopi de la Branicevo (sic!) și Belgrad au refuzat să accepte ritul romano-catolic. În acest fel, cele două
episcopii și-au menținut în continuare ritul greco-ortodox. Evident că sub presiunile
episcopului Bulchu[,] care era foarte apropiat de Timișoara[,] (fals!293) nu a mai putut
rezista nici ortodoxia din castrul episcopal din acest oraș [Timișoara]. Astfel cu anul
1232 se încheie activitatea misionară a castrului episcopal Timiș și centrul de activitate religioasă din Banat se mută, după unele mărturii posterioare la Mehadia unde
era mai ferit de ofensiva catolicismului și mai apropiat de țările ortodoxe cu care va
putea să mențină în continuare legăturile spirituale294.
Penthele este atestată documentar (și menționată singular!) cu ocazia unei fraternali adoptione295. Nu știm cu exactitate unde a fost localizată această moșie296 și
292

chiar dacă I. D. Suciu nu menționează, este vorba de scrisoare papală adresată arhiepiscopului de Kalocsa, la data de 20.01.1229, prin care-l anunță că sediul noului episcopat urmează
să fie la mănăstirea Kő (monasterio de Cuhet; i.e. Bánmonostor (l.m.); azi, Banoštor, RS)a.
a
Theiner, 1859, p. 88, doc CLVIII.
293
castrul Timiș(oara) aparținea din punct de vedere ecleziastic de episcopia romano-catolică
de Cenad încă din momentul apariției sale.
294
Suciu, 1982, pp. 227‒229.
295
25.05.1462: judele regal Ladislau de Palocz scrie capitlului bisericii din Buda că s-a prezentat
personal în fața sa alesul Ioan, fiul lui Ladislau de Zenthgÿrolth (Zalaszentgrót), care dorește
să fie și el pus în posesia moșiilor (și părților de moșie!), care îi aparțin lui Nicolae, fiul decedatului Ladislau, zis Haghmas de Berekzo (Beregsău Mare), din cele 40 de proprietăți ale acestuia aflate în comitatele Timiș, printre care și Bezd, Penthele, Gereznad, Kiralhalma, Srem, Cson-
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nici dacă era locuită. În 1448 și 1479 apare o moșie ecleziastică și un sat Penthele și
în comitatul Fejér, undeva la SV de Székesfehérvár și în apropiere de localitatea / apa
Úrhida, care este în proprietatea magistrului Sáry Péter custode canonic al bisericii romano-catolice din Székesfehérvár297, astfel că Pentheleul bănățean din aceeași periodă
nu ne spune nimic despre cultul Sfîntului Pantelimon în Banat. Iar a "arunca" informații
de la mijlocul sec. XV spre anul 1000 nu are nimic de-a face cu istoria ... Restul informațiilor oferite se referă strict la evenimente în care este implicat, direct ori indirect,
episcopul de Braničevo, astfel că sunt nule din punct de vedere al activității misionare
a castrului episcopal Timiș, care activitate nu există la nivel instituțional ... Sigur că
exista deja ante 1200 o biserică pentru nevoile spirituale ale celor care deserveau direct
castrul Timiș(oara), dar aceasta era una romano-catolică; pentru că nu există vreo dovadă documentară care să certifice măcar existența unui preot ortodox în castrul Timiș(oara) în sec. XI‒XIII, a fost inventată și postulată o activitate misionară a castrului
episcopal Timiș, drept dovadă că hârtia suportă orice prostie dacă există un interes.
Cum să citezi (necritic) asemenea elucubrații (vide infra) este peste puterea mea de
înțelegere ...
În anul 1981, într-un studiu "rectificator" dedicat cărții lingvistului Carlo TAGLIAVINI, Origini delle lingue neolatine, apărută în limba română în 1977, Gheorghe
MIHĂILĂ își permite să răstălmăcească realitatea istorică:
Prin actul lui Vasilios Bulgaroctonul din 1020 (vezi p. 440298 -fals! 447) numai episcopia Timișului (fals!) a fost subordonată arhiepiscopiei din Ohrida (fals!), supusă
direct patriarhiei din Constantinopol (fals! supusă direct împăratului, fiind autocefală -n.m.), după ocuparea Bulgariei în 1018 (ceea ce nu înseamnă, deci, că „biserica română a devenit dependentă de biserica bulgară“ (fals! tocmai acest lucru înseamnă! -n.m.), ci, de fapt, de cea bizantină (fals!))299.
Într-un articol de prezentare al cercetărilor arheologice de la Vărădia-La Chilii,
în 1983, Luminița MUNTEANU simte nevoia să se oprească asupra momentului de
organizare a arhiepiscopiei de Ohrida în anii 1019-1020, reformă bisericească de o
grád, Cenad și Keve (Forțiu, 2019, pp. 926‒927; DL 30319; Magina, Pesty, 2014, pp. 343–344,
doc 296).
296
Csánki, 1894, p. 28; Suciu, II, p. 385 (probabil pe lîngă Bulgăruș); Vistai, II, p. 780 (lângă
Bulgăruș); Magina, Pesty, 2014, p. 345 ([nr.] 28. Aşezare dispărută dificil de localizat).
De la Bulgăruș la Timișoara sunt ~36 km.
297
Zichy, IX, pp. 193‒195, doc 149; Magister Petrus Desary Custos Ecclesie Albensis / Sáry
Péter fehérvári őrkanonok (Juhász, 1935, p. 50).
Pentru că este complex și excede acest studiu, nu voi analiza aici cazul mănăstirii Pentele
de pe Nagy-sziget (Insula Mare, de pe Dunăre), în amonte de Dunaújváros, care este atestată
documentar în anul 1238 (prin Bank, Abbas Ecclesie S[ancti]. Pantaleonis de insula Danubii,
de genere Ondarnuk/Andornoka), fiind amintită apoi în 1277, 1329, 1330, 1350, 1424, 1448,
1469b.
a
CD, IV/1, pp. 142‒143.
b
Gergely, 2007, p. 4.
298
din Tagliavini, 1977.
299
Mihăilă, 1981, p. 177.
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mare însemnătate, care în sec. XI-ΧΠ a afectat întreaga biserică din Balcani. Între
eparhiile sufragane figura şi episcopia Moravei (?), cu reşedinţa la Branicevo (sic!
Braničevo), care-şi extindea jurisdicţia şi asupra teritoriului Banatului. Unul din cele
şapte centre episcopale, între (sic! în) care episcopul avea [în total] 15 clerici (fals!)
şi 15 jeleri (sic!), figura sub numele de Bisisko sau Dibiskon (fals! Bisiskos / Dibiskos),
adică Tibiscum, localizat după ultimele cercetări la Timişoara de azi8. Ceea ce este
semnificativ pentru climatul nu numai din Banat, dar şi din Transilvania şi apoi pentru Ungaria, pornind din sec. al X-lea pînă în sec. al ΧΠ-lea (chiar şi după triumful
catolicismului), este înregistrarea unei prezenţe eclesiastice bizantino-balcanică, cînd
propaganda bisericii de rit răsăritean în rîndul maselor populare pare să fi fost considerabilă300.
Doctorandul Nicolae DĂNILĂ prezintă o lucrare de seminar în cadrul cursurilor de doctorat în Teologie, întocmită sub îndrumarea prof. dr. Emilian POPESCU,
care o și avizează spre publicare în anul 1984, unde găsim informații conflictuale301:
Pentru secolul XI, deși nu avem vreo știre bizantină referitoare la teritoriul
Banatului sau Transilvaniei, putem completa acest gol cu o prețioasă informație transmisă de „Legenda Sancti Gerardi“ ...
A cincea referire bizantină o datorăm tot unor Notitiae episcopatum (fals!),
tîrzii, în care printre episcopiile sufragane arhiepiscopei de Ohrida, apare și Branicevo
(sic!) cu mai multe castre (fals!) episcopale, dintre care ne reține atenția cel numit
„Dibiskos“(fals!). Documentul datează din mai 1020 (fals!) și a fost redactat de împăratul Vasile II Bulgaroctonul (976‒1025). Regretatului istoric I. D. Suciu îi revine
meritul deosebit de a fi pus în valoare această știre (fals!), care indică existența, pe
locul orașului Timișoara (fals!), a unui centru bisericesc al românilor ortodocși din
Banat105 (fals!).
Vasile V. MUNTEAN își vede publicată teza de doctorat, în 1984, chiar de
două ori, în serial într-o revistă302 și în volum303. Ea cunoaște o republicare în anul
2005304 și o traducere în limba engleză (2009305)306; ... Cât despre controversata „episcopie a Timișului”, ne rezervăm să reluam chestiunea într-o cercetare aparte. Mai jos
vom da numai câteva detalii.
După supunerea Bulgariei, prin trei diplome din 1019-1020, Vasile II reorganizează (sic! organizează) bisericește Ohrida, care va depinde direct de împărat,
ca arhiepiscopie autocefală. Între castra (fals!) atârnătoare de episcopia de Branicevo
(sic! Braničevo), aflată sub jurisdicția ohridană era trecut și Tibiskos-Dibiskos (fals!):
Καὶ τὸν ἐπίσκοπον Βρανίτζης εἰς τὴν Βράνιτζαν καὶ τὸν Μορόβισκον καὶ τὸν Σφεν300

Munteanu, 1983, p. 236 (citează doar Suciu, 1977).
Dănilă, 1984, p. 711 și 720.
Unica sa sursă de informare este Suciu, 1976.
302
Muntean, 1984a.
303
Muntean, 1984b.
304
Muntean, 2005a.
305
Muntean, 2009.
306
vide și nota 23.
301

614

τέρομον καὶ τὸν Γρόντσον καὶ τὸν Διβίσκον (fals!) καὶ τὴν ’Ιστααγλάγγαν καὶ τὸν
Βροδάρισκον κληρικοὺς ιε′ καὶ παροίκους ιε′100.
100

Fragmentul acesta este reprodus ‒ în transliterație ‒ de I.D. Suciu și R. Constantinescu,
op. cit. (i.e. Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului, 1980 -n.m.), p. 21, cu mici
(sic! mari -n.m.) inadvertențe (de ex. la traducere, în loc de „pareci”, au apărut „parohi”).

De unde a fost luat acest fragment în limba greacă nu ni se mai spune307; oricum, nici în ediția critică publicată de către Y. Y. Golubinskij în 1871 (τὸν Διβίσισϰον
/ Dibisiskos) și nici în cea a lui V. N. Beneševič din 1911 (τὸν Βίσισϰον / Bisiskos)
nu apare τὸν Διβίσκον (Dibiskos), care este doar o invenție a lui I. Ivanov (1931), de
care V. V. Muntean nu are știință. Deci, el a alterat textul prezentat drept originalul în
limba greacă307 ...
Învățații bulgari101 au recunoscut următoarele cetăți (sic!): Morava, Semendria-Smederevo, Groska, Stalać și Brodsko, afară de Tibiskos, identificat de unii istorici maghiari (sic!) și români cu Jupa actuală (vechiul Tibiscum de lângă Caransebeș)102, iar de curând cu Timișoara (ceea ce e cu mult mai acceptabil)103. Oricare va
fi rezultatul anchetei noastre, nu se va putea contesta obiectiv permanența „oamenilor
pământului” din acest colț de țară, ... De notat că cele trei diplome ni s-au transmis
printr-un fals din 1272 (fals! iulie 1273 -n.m.), datorat lui Mihail VIII Paleologul, ele
însele fiind etichetate falsuri, dar fără vreun temei solid105. Chiar și (sic! dacă -n.m.)
în această ipostază poate fi sesizat un sâmbure de adevăr (sic! atunci ce? -î.m.), hrisovul respectiv reproducând o stare premergătoare a castrelor episcopale.
101

Cf. Fontes historiae Bulgaricae, XI, Sofia 1965 (citare defectuoasă!), p. 43. La p. 45 se dă
grafia Βίσισkον (sic! în fapt, se oferă Βίσισϰον după Beneševič, 1911 cu o notă c spre grafia
oferită de către Golubinskij, 1871: Διβίσισϰον), pentru D(T)ibiskos (fals! reconstruirea toponimică este inacceptabilă -n.m.). H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, BZ, 2 (1893), p. 53 identificase localitățile Branicevo,
Morava și Semendria.
102
M. Gyóny (sic! Gyóni -n.m.), L’église orientale dans la Hongrie du XI-e (sic! XIe) siècle,
în „Revue d’Histoire comparée”, 25 (1947), p. 49; Al[exandru]. Elian, Les rapports byzantinoroumain. Phases principales et traits caractéristiques, în Bsl. (i.e. Byzantinoslavica), 19 (1958),
p. 215.
103
I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 41; V. Muntean, Contribuții, p. 73 și 76,
n. 72.
...
105
St. Antoljak, Samujlovata država, Scopje, 1969, p. 77, 162-163, aruncă îndoiala asupra
veridicității hrisoavelor „basiliene”, după ce în 9 septembrie 1966, la Congresul de Bizantinologie de la Oxford a făcut și o comunicare pe aceeași temă. Curios că R[adivoje]. Ljubinović
(Traditije Primae Justinijanae u titulaturi Ohridskih Arhijepiskopa (sic! Традиције Приме Јустинијане у титулатури охридских архиепископа / Tradicije Prime Justinijane u titulaturi
ohridskih arhiepiskopa -n.m.), „Starinar”, 17, 1967, p. 61-76, cu rezumat francez) deși o cunoaște, n-a ținut seamă de „contribuția critică” a compatriotului său. În plus, Ljubinović crede
că arhiepiscopatul de Ohrida reprezintă continuarea legală și directă a vechii biserici bulgare
307

textul este copiat din ceea ce apare aici drept Fontes historiae Bulgaricae, XI, Sofia 1965, p.
43 (sic! Tapkova-Zaimova, Ivanov, 1965, p. 43 cu Βίσισϰον în text și Διβίσισϰον la nota c) fiind
apoi "aranjat" de către autor prin apariția inexistentului Dibiskos.
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din timpul lui Boris, Simeon și Petru, posedând drepturile vestitei Justiniana Prima (ibidem, p.
76). Dar în novelele (fals! sigillia -n.m.) lui Vasile II, Prima Justiniana nu e menționtă. Abia
către anul 1143, Ioan Comnenul, fiu al sebastocratorului Isaac și arhiepiscop al Ohridei, reușește să redeștepte titlul uitat de cinci secole, ficțiune juridică destinată să acorde Ohridei privilegiile atribuite altădată Justinianei (cf. L. Bréhier, Institutions, p. 375)308.

În 1986, doctorul în teologie, specializat în drept canonic, Nicolae V. DURĂ
scrie despre relaţiile canonice ale Bisericii româneşti nord-dunărene cu scaunele episcopale din sudul Dunării în care afirmă309:
După ocuparea Bulgariei apusene de bizantini, împăratul Vasile II Bulgaroctonul
a reorganizat (sic! organizat) Arhiepiscopia de Ohrida, prin trei diplome, date între
anii 1019‒1020. Prin cea dintîi, Episcopia de Dibiscos (fals!) a fost trecută sub jurisdicția Arhiepiscopiei Ohridei (fals!). Cercetările mai noi precizează că „cetatea sau
castrul Dibiskos din 1019‒1020 nu este altceva decît Timișoara de azi, care, în toate
documentele din secolul XIII apare sub denumirea de castrul Timiș (fals!)“10. Castrul
episcopal Tibiscum a fost unul dintre cele șapte supuse eparhiei Moraviei (fals!) cu
reședința la Panciovo (sic! Pancevo; fals!) și sufragană Arhiepiscopiei de Ohrida11.
Pe de altă parte, această jurisdicție ‒ dictată de interesele politice bizantine ‒ a adus
prejudicii și independenței politice și bisericești a românilor. Vasile II Bulgaroctonul
mai hotăra ca și românii din nordul Dunării (fals!) să fie supuși Scaunului episcopal
valah (fals!) din Vidin (fals!), „numit în hrisovul său ca sufragan jurisdicției arhiepiscopului de Ohrida (fals!) și mai tîrziu celui din Tîrnova“12. Trecerea românilor sub
jurisdicția Ohridei și respectiv sub autoritatea indirectă a Patriarhiei ecumenice (fals!
arhiepiscopia de Ohrid era autocefală -n.m.) a fost determinată de rațiuni politice, Bizanțul transformîndu-i într-un fel de „federați“ ai imperiului (fals!), iar teritoriul lor
într-o stavilă împotriva popoarelor migratoare atrase de strălucirea și bogăția Noii
Rome. În acest scop prin edictul din anul 1020 împăratul Vasile II Bulgaroctonul a
organizat o „Episcopie a Vlahilor“13 din cuprinsul Bulgariei (fals!), pe care a trecut-o sub jurisdicția Arhiepiscopiei de Ohrida14.
10

Pr. prof. M. Păcurariu, Istoria Bisericii [Ortodoxe Române] ..., vol. I, [1980] p. 210.
I. D. Suciu, Desființarea castrului episcopal Timiș (1232) și reînființarea Mitropoliei Banatului (1947), în Îndrumător bisericesc, Timișoara, 1984, p. 227.
12
G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei, vol. II, București, 1914, p. 20.
11

Din anul 1020, valahii din sudul Dunării au fost trecuți de autoritatea bisericească (fals! de către împăratul Vasile al II-lea -n.m.) sub jurisdicția Arhiepiscopiei autocefale a Ohridei, dar această îndreptățire canonică nu s-a extins și asupra valahilor
din nordul Dunării (sic! cu doar câteva rânduri mai înainte autorul susținea contrariul!
-n.m.). Totuși scaunul de la Ohrida a întreținut legături canonice frățești cu Biserica
nord-dunăreană prin intermediul episcopiilor valahe (fals! era una singură! -n.m.) din
sudul Dunării27.
Legăturile canonice nord-dunărene cu Arhiepiscopia de Ohrida s-au produs, deci,
prin intermediul episcopiilor valahe (fals! era una singură! -n.m.) existente la sud de
308
309

Muntean, 2005a, pp. 65‒67.
Dură, 1986, pp. 42‒43, 44‒45.
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cetatea Ohrida, care fuseseră trecute odinioară sub jurisdicția Arhiepiscopiei Justiniana Prima (Iugoslavia)29, în baza rescriptelor imperiale bizantine. Prin Hristovul
(sic! hrisov) din anul 1020, împăratul Vasile II Bulgaroctonul a extins jurisdicția bisericească a scaunului de Ohrida „și asupra vlahilor din toată Bulgaria“30. Episcopiile
de la Sucidava (Procopius, De aedificiis, IV, sec. VI -n.m.), Tibiscum (sb.m.) Literatta
și Recidiva (ultimele două menționate doar în anul 535 prin Novella IX drept civitatibus -n.m.) au fost trecute sub jurisdicția Arhiepiscopiei de la Ohrida tot prin poruncă
împărătească de la Bizanț31 (fals! Sucidava, Literatta, Recidiva nu mai existau de aproape jumătate de mileniu!). Prin intermediul episcopiilor valahe de pe limesul danubian ‒
ca de exemplu ‒ Vidin (fals!) și Silistra ‒ care au fost trecute sub jurisdicția Patriarhiei
ecumenice și pentru o vreme a scaunului grecesc de la Ohrida32, slavizat ulterior ‒
Biserica nord-dunăreană a păstrat relații canonice cu Ortodoxia ecumenică.
În anul 1987, biserica ortodoxă română publică o monografie-album în limbile română, engleză și franceză în care se menționează că:
Într-o diplomă a împăratului Vasile II Bulgaroctonul al Bizanţului (976-1025) din
anul 1020 (fals!), era menţionat un „castru episcopal” (fals!) la Dibiscos (fals!), probabil vechiul Tibiscum din timpul romanilor (Jupa - Caransebeş, după alții Timișoara
de azi)310.
In a diploma issued by Emperor Basil II the Bulgarokton of Byzantium (976-1025)
in 1020 (false!), “an episcopal castrum” (false!) is mentioned at Dibiscos (false!), probably the old Roman Tibiscum (Jupa - near Caransebeș, or Timișoara as some people
are inclined to think)311.
Un diplôme de 1020 (faux!) émis par l'empereur Basile II le Bulgaroctone de Byzance
(976-1025) fait état d'un «castrum diocésain» (faux!) à Dibiscos (faux!), probablement
l'ancien Tibiscum de l'époque des Romains (Jupa - Caransebeş ou, selon certains spécialistes, Timișoara de nos jours)312.
Anul următor, Emilian POPESCU lansează un atac la adresa spuselor arheologului Mircea D. MATEI, ocazie cu care menționează și că Novella 11-a a lui Justinian
(FHDR, II, 376-379) ne vorbește chiar de două episcopate în Banat (fals!), la Lederata (fals!) și Ricidiva (fals!313), care depindeau de Iustiniana Prima (fals!), înființată în
anul 535. Episcopii trebuie să fi existat nu numai la Lederata și Ricidiva, ci și în alte
cetăți de pe malul stîng al Dunării la Dierna (fals!), Drobeta (fals!), Sucidava (fals!),
Daphne (fals!) și chiar mai departe de fluviu la Tibiscum (fals!) și Morisena (fals!)
(poate și în alte părți) (fals!). De aceste episcopii principale trebue (sic!) să fi depins
acei horepiscopi (episcopi de țară, cu sediul în comunele (sic!) mai importante) sau
itineranți (periodeutai) (fals! aceștia nu sunt episcopi ci preoți -n.m), care, cu foarte
310

Plămădeală, 1987a, p. 16.
Plămădeală, 1987b, pp. 16‒17.
312
Plămădeală, 1987c, p. 16.
313
textul menționează doar că Recidiva și Litterata, care se găsesc dincolo de Dunăre (i.e. la N
de fluviu -n.m.), au fost supuse din nou stăpânirii bizantine, iar o episcopie apare acum doar la
Aquaea, spre a putea izgoni din acea cetate și de pe acel pământ fărădelegea banosiacilor.
a
aflat la S de Dunăre (azi, Prahovo, RS).
311
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multă probabilitate, au fost presupuși că au existat pe teritoriul Daciei. Confirmarea
acestor presupuneri o avem atestată într-o perioadă mai tîrzie (sic! peste 5 secole! n.m.), de pildă în secolul al XI-lea, pentru Tibiscum (Jupa), unde exista o episcopie
(Dibiscos) (sic! Dibiskos; fals!) dependentă de Branitza (azi Branicevo (sic! Braničevo; fals!), la răsărit de Belgrad, pe malul drept al Dunării) (v. M. Gyóny (sic! Gyóni),
L’église orientale dans la Hongrie du XIe siecle, în „Revue d’histoire comparée”, 23,
3, 1947, p. 42‒49; Gyula Moravscik (sic! Moravcsik), Byzantium and the Maghyars
(sic! Magyars), Budapesta (fals! Amsterdam, Adolf M. Hakkert Publisher -n.m.), 1970
...314. Nicicare dintre cei invocați nu amintesc de o episcopie Dibiscos (sic! Dibiskos).
Interesantă este invocarea horepiscopilor315, care nu sunt amintiți încă în contextul
"Dibiskos" (fapt care se va petrece mai târziu316).
În anul 1989, în ultimul volum al "monumentalei" lucrări dedicate voievodatului Transilvaniei, Ștefan PASCU (?317) publică318:
Cele dintîi atestări mai lămurite cu privire la existența unei instituții bisericești ortodoxe românești sunt din anul 1011 (fals!319). Este vorba de un castru (fals!) episcopal
Tibiscum (Jupa) sau Tibisco (Timiș), aparținător arhiepiscopiei de Ohrida (fals! "aparținător" episcopului de Braničevo). Poate fi acea „Episcopie a Vlahilor“, (sic!) menționată de o însemnare pe o carte grecească: Ioan, preot al Preasfințitei Episcopii a
vlahilor“4 (sic!) (fals! nu este acea „Episcopie a Vlahilor“). Centrul episcopal Timiș
și-a încetat activitatea în prima jumătate a sec. XIII (fals!), cînd datorită presiunilor
episcopiei catolice de Cenad (fals!), este desființat5 (fals!).
4

Gyoni (sic! Gyóni) M., L’Eglise orientale dans l’Hongrie du XIe siècle, în Revue d’historie
comparée, V, 1947, nr. 3, 42‒49 și Moravcsik Gy., Bizantium and the Magyars, Budapest, 1970,
p. 79; P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești, București, 1905 (sic! 1969), p.
328‒330 (sic! 328‒329), nu exclude faptul că ar putea fi vorba și de o episcopie a românilor
suddunăreni.
5
I. D. Suciu, op. cit. (i.e. Monografia mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977), p. 43.

Șt. Pascu este un caz tipic de citare necritică prin care se preiau toate prostiile scrise de
alții și se adaugă altele proprii; invocarea lui P. P. Panaitescu și legătura forțată dintre
centrul episcopal Tibiscum / Timiș și Episcopia Vlahilor este doar o "contribuție" per314

Popescua, 1988, p. 1122/4.
horepíscop, horepiscopi s.m. Treaptă în ierarhia veche bisericească, reprezentând pe episcopii stabiliți în sate, instituție dispărută prin sec. 10 (fals?a), fiind înlocuiți cu prezbiterii; episcop rural. [Acc. și: horepiscóp] – Din gr. Horepiskopos (sic! χωρεπίσκοπος (khōrepískopos;
chorepiscopus) -n.m.) (Stoian, 1994 apud DEX on-line).
a
Canonul 57 al conciliului de la Laodicea (380) prevedea înlocuirea horepiscopilor cu preoți
itineranți (periodeutai) dar horepiscopii supraviețuiesc (probabil până în sec. IX). Canonul 14
adoptat la al doilea conciliu de la Niceea (787), ultimul care îi amintește, reduce prerogativele
lor episcopale aproape complet, menționând că aceștia nu mai au voie să hirotonisească nici
măcar anagnostai fără consimțământul episcopului (ODB, 1, p. 430).
316
vide infra la Mircea PĂCURARIU (2007).
317
a fost acuzat public că ar fi utilizat munca "negrilor" la scrierea acestei lucrări ...
318
Pascu, 1989, p. 299.
319
arhiepiscopia de Ohrid apare doar post 1018.
315
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sonală la mitul "episcopiei Dibiskos" din Banat. Fără a cunoaște al doilea sigillion al
împăratului Vasile al II-lea din luna mai a anului 1020, în care se prevede expres ca
arhiepiscopul Bulgariei, cu sediul la Ohrid, să adune anual kanonikon320 și de la vlahii
din toată Bulgaria, un tare bolnav Petre P. PANAITESCU imagina și scria frumos321
dar din punct de vedere informațional era chiar mai puțin consistent decât I. I. Nistor
(1954)322. Iar Bulgaria lui Samuil nu a stăpânit la N de Dunăre, în regiunea bănățeană.
Director al Muzeul județean de Etnografie și Istorie locală Caransebeș, în 1989,
Petru BONA era un susținător al localizării Dibisiskos (~1020) la Tibiscum (lângă Jupa,
jud. Caraș-Severin) și un critic public al "teoriei" celor două Tibiscum-uri avansată de
către I. D. Suciu (1976):
După înfrângerea bulgarilor de către împăratul Vasile al II-lea, acesta a înființat în anul 1019, (sic!323) patriarhia (fals!) de Ohrida pe care a ridicat-o (fals! a
coborât-o) la rangul de arhiepiscopie. Între eparhiile subordonate (fals!) este menționată și cea de la Divisiskos58 (sic! Dibisiskos).
Bizantinologul maghiar M. Győni (sic! Gyóni) urmărind variantele din diferitele manuscrise: Dibiskos-Divisiskos (sic! Dibisiskos)-Tibisko-Timpisko (fals!), arată
că aceste denumiri, nu sunt altceva decît transcripția în limba greacă bizantină a formei
Tibisco. Deci după acest autor în Banat a existat la 1019 un centru bisericesc de rit
răsăritean, un castru (fals!) episcopal în localitatea Tibiscum-Caransebeș59 (fals!
Gyóni M. doar a oferit confuz 3 ipoteze fără a decide în favoarea vreuneia). Istoricii
români Alexandru Elian60, Eugen Stănescu61 și Răzvan Teodorescu62 (sic! Theodorescu)
sînt de aceeași, părere adică recunosc existența unui centru de rit răsăritean pe care
îl localizează topografic în vechiul municipiu roman Tibiscum-Caransebeș63.
Petru BONA este printre puținii care amintesc studiul lui M. Gyóni în limba maghiară
și nu pe cel în limba franceză324. Afirmația sa Tibiscum-Caransebeș a creat confuzie.
Doctorandul preot Adrian GABOR, devenit apoi profesor universitar, publică
în 1989 o Lucrare alcătuită și susținută în cadrul cursurilor de doctorat în Teologie,
320

= impozit bisericesc anual plătit de către toți laicii, menit să acopere cheltuielile de întreținere ale (arhi)episcopului.
321
Cea mai însemnată dintre episcopiile din cadrul Imperiului Bizantin, în secolele XI și XII,
pentru istoria bisericii române, este ,,Episcopia Vlahilor“; această episcopie apare în cataloagele episcopiilor grecești (fals!), fără indicație precisă a locului unde-și avea sediul, ca dependentă de Arhiepiscopia de Ohrida. În biserica Sf. Clement de la Ohrida se află o carte grecească cu însemnarea lui ,,Ioan, preot al prea-sfințitei Episcopii a Vlahilor“. Deși prin faptul că
Episcopia Vlahilor era dependentă de Ohrida și că însemnarea preoților este în grecește, ne
indică regiunile sud-dunărene, totuși nu este exclus că acest scaun episcopal să-și fi întins autoritatea canonică și în nordul Dunării. Spre deosebire de celelalte episcopii bizantine care se
denumesc după localitatea sediului episcopal, Episcopia Vlahilor se referă prin titlul ei la
întreaga populație românească din Imperiu și poate și de dincolo de granițele lui politice, în
regiunile unde se întindea influența religioasă bizantină (Panaitescu, 1969, pp. 328‒329).
322
Nistor, 1945, pp. 130/8‒134/12.
323
autorul are mari probleme în a stăpâni virgula (dar nu voi mai indica acest lucru).
324
Bona, 1989, p. 25, nota 50.
Am mari dubii că P. Bona a și lecturat studiul lui M. Gyóni.
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la catedra de Bizantinologie și artă creștină, sub îndrumarea d-lui Prof. dr. Emilian
Popescu, care a dat și avizul de publicare despre Organizarea administrativă și religioasă a Imperiului Bizantin dată de Vasile II Macedoneanul și importanța ei pentru
istoria poporului român325 în care scrie, printre multe altele:
După cucerirea Țaratului bulgar, Vasile al II-lea a trecut la organizarea bisericească
a acestor noi teritorii, realizînd una din cele mai însemnate reforme bisericești. Patriarhia Ohridei a fost transformată în Arhiepiscopie, împăratul rezervîndu-și dreptul
de a-i numi întîistătătorul. ...
Între episcopia de Niș și cea de Belgrad e menționată episcopia de Branitza (Branicevo (sic! Braničevo) la răsărit de Belgrad, pe malul drept al Dunării), avînd șase
castre (fals!) episcopale. «Episcopul de Branitza ‒ preciza decretul ‒ să aibă în Branitza, Morobiscos, Sfenteromon, Grontson, Dibiskon (sic! fals!) Istaaglaggan și Brodorisko, 15 clerici și 15 jeleri» 124. Urmărind în diferitele manuscrise (fals!) variantele lui Dibiskos (fals!)-Dibisiskos, Timbisko, Timpisko ‒ bizantinologul maghiar M.
Gyoni (sic! Gyóni) a demonstrat că Dibiskos și Timppisko «reprezintă transcrierea
fonetică în greaca bizantină a formei Tibisko» 125. Același cercetător, încercînd să
identifice unde era amplasat acest centru episcopal Dibiskos, arată că, «în ciuda argumentelor geografice, considerațiile filologice ne trimit mai curînd spre nord-est, către
vechiul Tibiscum sau, în aceeași măsură, la nord, pe malurile Timișului, eventual
către Timișoara» 126. Părerea lui a fost acceptată de bizantinologii maghiari Gyula
Moravcsik 127 și G. Székely 128 și de unii istorici români: Alexandru Elian 129, Eugen
124. E. Golubinski, op. cit. p. 260 : «ϰαὶ τὸν ἐπίσϰοπον βρανίτζης εἰς τὴν βράνιτζαν ϰαὶ τὸν
Μορόβισϰον ϰαὶ τὸν Σφεντέρομον ϰαὶ τὸν Γρoντσον ϰαὶ τὸν Διβίσϰον (fals! Διβίσισϰον -n.m.)
ϰαὶ τὴν ’Ιστααγλάγγαν ϰαὶ τὸν βροδάρισϰον ϰληριϰοὺς 15 ϰαὶ παροίκους 15». La G. (sic! H.)
Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte..., p. 43. Dibiskos apare sub forma de «Διβίσισϰoς».
125. I. D. Suciu, op. cit. (i.e. Monografia Mitropoliei Banatului, 1977 -n.m.), p. 39.
126. M. Gyoni (sic! Gyóni), L'Eglise (sic! L’église) orientale dans la Hongrie..., p. 49. Vezi
și I. D. Suciu, op. cit., p. 39‒40.
127. Gyula Moravcsik, Byzantium and the Magyars..., p. 49.
128. G. Székely, op. cit., p. 291‒311.
129. Alexandru Elian, Les rapports byzantino-roumains, în «Byzantinoslavica», XIX, 2, 1958,
p. 215.

Stănescu 130, Răzvan Theodorescu 131. În schimb, I. D. Suciu 132 consideră că între 1019‒
1020 fostul municipiu Tibiscum nu mai exista de mult, formîndu-se lîngă ruine un sat
nou, sediul unui jupanat. În acest caz, cercetătorul susține că Dibiskos nu este altceva
decît Timișoara de azi, care, din secolul al XII-lea apare sub numele de castrul Timiș.
S-ar putea admite, deci, că, potrivit primului decret al lui Vasile al II-lea privind arhiepiscopia Ohridei, exista la începutul secolului al XI-lea și un centru episcopal în Banat,
dependent de Biserica bizantină326.
Trebuie menționat că A. Gabor își permite să altereze textul lui Golubinskij (1871),
pe care îl invocă în nota 124 (și pe care probabil nu l-a văzut!), care nu conține Διβίσϰον
325
326

Gabor, 1989, p. 98.
Gabor, 1989, pp. 113‒115.
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(Dibiskos) ci Διβίσισϰον (Dibisiskos), primul cuvânt nu e ϰαὶ ci Καὶ, după Γρoντσον
urmează (?). De asemenea, Keve (Kovin, RS) este iarăși ignorat ...
Decembrie '89 ne-a adus și libertatea de expresie ... Ce am făcut cu ea?
În prima istorie a Banatului apărută după Revoluția din 1989, Prot. Dr. Vasile
V. MUNTEAN scrie327:
În plus, un hrisov emis de același basileu [Vasile II] (1019‒20) atestă existența unui
castru (fals!) eparhial Bisiskos-Tibiskos (fals!)-Tibiskon (fals!) (Timișoara (fals!))
sub jurisdicția Arhiepiscopiei de Ohrida (fals! sub jurisdicția episcopiei de Braničevo,
care era sub jurisdicția Arhiepiscopiei de Ohrida -n.m) ce depindea direct de împărat72.
72

Dr. P. Bona, L. Groza, Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naționale, Caransebeș, 1989, p. 6 și notele 16‒17 (știrea invocată în n. 17, provenind din „Ortodoxia“, 2/1985,
p. 273, n-are temei documentar), înclină spre Jupa-Caransebeș (sic! fals!), dar cercetările
arheologice doar pe teritoriul Timișoarei probează existența unei așezări în sec. VIII‒IX (fals!)
care putea avea continuitate și în veacurile următoare. De reținut faptul că respectivul castru
(fals!) eparhial „Timiș” a apărut ‒ într-un catalog arhiepiscopal ‒ deja în sec. X (fals!) (cf. H.
Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, „Byzantinische Zeitschrift“,1893, II, p. 52–53) (sic! doar p. 52; fals!328). În apropierea Timișoarei
(i.e. la Remetea Mare-Gomila lui Gabor -n.m.) s-a descoperit chiar o monedă de la Vasile II
(Linna (sic! Liana) Molnar, Douăzeci de secole de istorie pe o fîșie de pămînt, în „Flacăra“,
8 mai 1987, p. 16329) ; a se vedea și V. Laurent, La thème byzantine de Serbie au XI-e siècle,
„Revue des ètudes byzantines“, XV, 1957, p. 185‒95. De altfel, în 1175 (fals! circa 1177 -n.m.)
apare documentar întîia dată comitatul Timiș ce-și trage numele de la cetatea omonimă. În
consecință, echivalarea Dibiskon (fals!)-Jupa (fals!) (Caransebeș) (fals!) e greu de acceptat.

În anul 1991, preotul profesor dr. Mircea PĂCURARIU de la Institutul Teologic din Sibiu publică ediția a II-a, mult îmbunătățită!, a istoriei sale dedicată bisericii
ortodoxe române, în care doar mai schimbă (foarte!) puțintel textul din 1980:
Episcopia (fals!) de Dibiscos (fals!). După ocuparea Bulgariei apusene de bizantini,
împăratul Vasile II Bulgaroctonul (976‒1025) a reorganizat (sic! organizat -n.m.) Arhiepiscopia de Ohrida, prin trei diplome, date în anii 1019‒1020. Una din diplome fixa
lista eparhiilor supuse Arhiepiscopiei de Ohrida. Astfel, pe locul 11, era trecută episcopia de Branitza (azi (fals!) Branicevo (sic! Braničevo), la răsărit de Belgrad, pe
malul drept al Dunării), cu şase «castre (fals!) episcopale» (prin castru în evul mediu
se înţelegea o cetate). Unul din aceste castre (fals!) purta numele de Dibiscos (sic! Dibiskos). Bizantinologul maghiar M. Gyoni (sic! Gyóni) a demonstrat (sic!) că aceasta era transcrierea în greaca bizantină a formei Tibisco, identificînd castrul respectiv
327

Muntean, 1990, p. 73, 76 nota 72.
În fapt, aici este vorba doar de comentariile lui H. Gelzer, care încearcă să identifice toponimele menționate în primul sigillion ...
329
V. V. Muntean nu știe că într-o carte nu se citează bibliografic din mass-media; moneda de
bronz ‒ un follis anonim clasa A2 ‒ pare că fost descoperită la Remetea Mare-Gomila lui Pituțăa
(așa apare în interviu!) ori Remetea Mare-Gomila lui Gaborb de către Alexandru RĂDULESCU
în anul 1983. Pentru bibliografie, vide și Velter, 2002, p. 298 (LXXXI) și 451 (CCXXIII).
a
Molnar, 1987, p. 16.
b
Oberländer-Târnoveanu, Sășianu, 1996, p. 97/7, [nr.] 7 și nota 28.
328
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cu aşezarea romană Tibiscum (azi Jupa ‒ Caransebeș) (fals!). Punctul său de vedere
a fost împărtăşit şi de alţi bizantinologi maghiari (între care şi Morávcsik (sic! Moravcsik) Gyula) (fals!) şi români (Al. Elian, Răzvan Teodorescu (sic! Theodorescu)). Istoricul I. D. Suciu a susţinut că în anii 1019‒1020 fostu1 municipiu Tibiscum nu mai
exista, formîndu-se lîngă el un sat nou, sediul unui jupanat (de aici numele de Jupa).
În acest caz cetatea sau castrul (fals!) Dibiscos din 1019‒1020 nu este altceva decît
Timişoara de azi, care în toate documentele din secolul XIII apare sub denumirea de
«castrul Timiş» (fals!). Înseamnă că la începutul secolului XI exista o episcopie românească în Banat (fals!). Probabil că în urma evenimentelor din 1028‒30, pe care leam relatat mai sus, şi-a încetat existenţa, pentru că nu mai avem alte ştiri despre ea330.
În anul 1993, Petru BONA publică o broșură chipurile dedicată bisericii medievale din Caransebeș331, în fapt o culegere de studii, și își auto-plagiază textul din 1984:
După înfrîngerea bulgarilor de către împăratul Vasile al II-lea, acesta a înfiinţat în
anul 1019, patriarhia de Ohrida (fals! aceasta exista deja) pe care a ridicat-o (fals! a
coborât-o) la rangul de arhiepiscopie. Între eparhiile subordonate este menţionată şi
cea de Divisiskos10 (fals! Dibisiskos). Bizantinologul maghiar M. Gyöni11 (sic! Gyóni),
urmărind variantele din diferite manuscrise (fals!): Tibisko, Dibiskos, Divissiskos
(fals!), Timpisko, arată că aceste denumiri nu sînt altceva decît transcripţia în limba
greacă bizantină a formei Tibisko. Deci după acest autor, în Banat a existat la 1019
un centru bisericesc de rit răsăritean, un castru (fals!)
10

N. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistumerverzeichnisse der Orientalischen Kirche, Bizantinische Zeitschrift, 1863, 11, 52, p. 42.
11
M. Gyöńy (sic! Gyóni), A keleti egyhaz jelentkösze a Temes videken Szent Istvan Karaban
(sic! A keleti egyház jelentkezése a Temes vidékén Szent István korában), Magyar Nyelv, 1946,
p. 43‒49.

episcopal în localitatea Tibiscum - Caransebeş12 (fals! Gyóni M. doar a oferit 3 ipoteze fără a decide în favoarea vreuneia). Arhiepiscopia de Ohrida este amintită în documente în anul 1020 ca avînd sub jurisdicţie tot nordul Dunării (fals!), însumînd 31 de
eparhii13.
12

Al. Elian, Les rapports bizantino-romains, Byzantinoslavica, 1958, XIX, nr. 2, p. 215. E. Stănescu, Byzance et les Pays Roumains aux IX-XV siecles, Raports, IV, (XIV ‒ e (sic!) Congres
international des etudes Byzantines, Bucarest 6‒12 sept. 1971), p. 15. R. Teodorescu (sic! Theodorescu), Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti, Bucureşti, 1974,
p. 77. Tibisko era dependent de episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), despre care vorbeşte în
1019-1020 primul dintre cele trei hrisoave emise de Vasile al II-lea arhiepiscopiei din Ohrida şi
care pare a fi anticul Tibiscum roman, azi Jupa în părţile Caransebeşului.
13
M. Sesan (sic! Șesan), Din trecutul nostru, în Mitropolia Ardealului, an 17, nr. 11‒12, 1972,
p. 887.

În anul 1993, Ovidiu PECICAN calcă încă apăsat pe urmele din 1978 ale consăteanului său Eugen GLÜCK:
După înfrîngerea lui Ahtum de către Chanadinus, acesta din urmă a luat o serie de
măsuri pentru liniștirea spiritelor, printre altele păstrînd și cultul creștin de rit răsă330
331

Păcurariu, 1991, pp. 223‒224.
Pentru "povestea" cercetării arheologice de aici, vide Cosac, 2022b.
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ritean14. Mediul ortodox local era suficient de bine conturat la debutul secolului XI
pentru ca basileul bizantin Vasile II să emită prin 1019-1020 un document prin care
delimita jurisdicția mitropoliei Ohridei în urma prăbușirii Bulgariei, subordonînd
castrul (fals!) episcopal „Dibiskos” (= Timișoara) (fals!) diecezei Branicevo (sic!
Braničevo). Chiar dacă nu există dovezi că subordonarea aceasta a devenit un fapt,
documentul e grăitor pentru existența episcopiei bănățene (fals!) și tendințele dominatoare ale Constantinopolului asupra regiunii, mărturisind existența clară a relațiilor
ecleziastice bănățeano-bizantine15 (fals!).
14. Aradul, permanență în istoria patriei, Arad, 1978, p. 102.
332
15. Aradul, permanență în istoria patriei, Arad, 1978, p. 102 .

În noul manual de istorie bisericească universală realizat pentru institutele teologice, apărut în anul 1993, Teodor BODOGAE și Ioan RĂMUREANU scriu:
O altă episcopie românească (fals!) exista la începutul secolului al Xl-lea în Banat, în
localitatea Dibiskos (fals!)‒Tibiscum (Timiş), azi Jupa, situată de unii istorici aproape de Caransebeş, sau mai degrabă la Timişoara, dependentă de arhiepiscopia greco-bulgară de Ohrida, după cum reiese dintr-o diplomă sau hrisov din anul 1019, dat
de împăratul bizantin Vasile al Il-lea Bulgarochtonul (976‒1025), în legătură cu reorganizarea (sic! organizarea -n.m.) episcopiei (sic! arhiepiscopiei) de Ohrida333.
În același an, Alexandru MADGEARU argumentează în favoarea unei datări
timpurii (1003-1004, pe la 1004) a conflictului dintre Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei și prezintă dubitativ:
În ipoteza acestei datări mai timpurii, unele informații despre Banatul secolului al
XI-lea capătă alte semnificații. În documentul din 1019 emis de Vasile II, autoritatea
bisericească bizantină era extinsă ‒ pare-se ‒ și asupra Banatului34 (fals!) într-un
moment așadar ulterior înfrângerii lui Ahtum (și în pofida acestui eveniment)334.
34 G. Moravcsik, op. cit., p. 110; R. Theodorescu, op. cit., p. 77; R. Constantinescu, I. D.
Suciu (sic! I. D. Suciu, R. Constantinescu), op. cit., p. 21.

În anul 1994, Petru IAMBOR revine asupra problemei și rezumă335, chiar mai
nefericit decât o făcuse în 1980:
După desființarea statului bulgar în 1018 de către Vasile II, împăratul Bizanțului,
acesta a reorganizat (sic! organizat) arhiepiscopia de Ohrida prin chrisobulele (sic!
sigillia) din 1019‒1020. Printre localitățile dependente de episcopia de Branicevo (sic!
Braničevo) este amintit și Kastron (fals!) Bisiskos ‒ Dibiskos (fals!) ‒ Tibiskos (fals!),
care, după părerea mai multor istorici, ar fi în Banat. Și nu la Jupa (anticul Tibiscus),
unde nu s-au găsit nici un fel de urme ale unei așezări medievale, ci la Timișoara81.
81

Cea mai nouă reluare a problemei la I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Bantului, Timișoara, 1977, p. 39‒41. Vezi discuția problemei și la P. Iambor, în ActaMN, XVII, 1980, p.
167‒168.

În același an, Doina BENEA și Petru BONA scriu următoarele336:

332

Pecican, 1993, p. 554/4.
Bodogae, Rămureanu, 1993, p. 46.
334
Madgearu, 1993, p. 10/6.
335
Iambor, 1994, p. 23.
336
Benea, Bona, 1994, p. 123 (cu o indicație bibliografică greșită la nota 14).
333
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Pe vatra anticului Tibiscum, noi urme de locuire au fost sesizate în veacurile VIIVIII, într-o perioadă de stabilitate, după încheierea unor valuri de migrații. Fără
îndoială (? -î.m.), Tibiscum a redevenit o așezare importantă în aceste veacuri. În
anul 1018 (sic!), între eparhiile subordonate arhiepiscopiei de Ohrida, înființată de
împăratul Vasile al II-lea Bulgaroctonul, este amintită și cea de la Divisiskos (fals!
eparhia era la Βρανίτζης (Branitza) -n.m.). În general, specialiștii sunt de acord în a
identifica Divisiskos-Dibiskos (fals!) cu anticul Tibiscum (M.Gyoni -sic! Gyóni M.;
fals! GYÓNI Mátyás nu s-a pronunțat și doar a menționat Tibiscum drept una dintre
cele trei posibilități -n.m.), știut fiind că și celelalte eparhii au fost înființate tot pe
locul unor cunoscute așezări antice.
Important de remarcat este faptul că în cursul evului mediu, izvoarele documentare
amintesc locul și denumirea așezării antice în mai multe variante - Tyvisk (1440),
Tyws (1447), Tews (1470) (fals!337) - identificată exact în hotarele localităților Iaz
(fals!), Ciuta (fals!) etc.14
14

Pesty Frigyes, A Szörényi bánság és Szörény vármegye története, Budapesta, 1877/1878,
II passim.

În anul 1994, într-un ghid al municipiului Timișoara, publicat și în limbile germană, franceză și engleză, Ioan MUNTEANU scrie, pe urmele lui I. D. Suciu:
Pe lângă funcțiile militare și administrative importante, Timișoara are un rol religios (fals!) și politic însemnat încă de la începutul existenței sale. A fost centru bisericesc (episcopal) al românilor din Banat (fals!), începând cu veacul al X-lea (fals!),
până după (fals!) 1232 (fals!)338.
În anul 1995, Petru BONA revine asupra problemei cu același text din 1989
și 1993 (un auto-plagiat clasic!), doar că editat și mai rău339:
După înfrângerea bulgarilor de către împăratul Vasile al II_lea (sic!340) (976_1025),
(sic!341) acesta a înființat în anul 1019, patriarhia (fals!) de Ohrida pe care a ridicat_o la rangul de arhiepiscopie. Între eparhiile subordonate este menționată și cea
de la Divisiskos31 (fals!). Bizantinologul maghiar M. Győni (sic! Gyóni) urmărind
variantele din diferitele manuscrise Dibiskos, Divissiskos (sic!), Tibisko, Timpisko
(fals!), arată că aceste denumiri nu sunt altceva decât transcripția în limba greacă ‒
bizantină a formei Tibisko. Deci, după acest autor, în Banat a existat la anul 1019 un
centru bisericesc de rit răsăritean, un castru (fals!) episcopal în localitatea Tibiscum
‒ Caransebeș32 (fals! Gyóni M. doar a oferit 3 ipoteze fără a decide în favoarea vreuneia). Tibiscum era dependent de episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), despre
care vorbește în 1019_1020 primul dintre cele trei hrisoave emise de Vasile al II_lea
arhiepiscopiei de Ohrida și care pare (? -î.m.) a fi anticul Tibiscum (Jupa)33. Arhiepiscopia de Ohrida este amintită în documente și în anul 1020, când avea sub jurisdicția sa tot nordul Dunării (fals!), însumând 31 de eparhii34. Deci diploma din 1019
337

vide Anexa I.
Munteanu, 1994, p. 10.
339
Bona, 1995, p. 14; notele la pp. 79‒80.
340
Peste tot în text apare "_" în loc de "-" (dar nu voi mai indica acest lucru).
341
autorul are mari probleme în a stăpâni virgula (dar nu voi mai indica acest lucru).
338

624

(fals?) nu face altceva decât să confirme o situație anterioară și anume în care Tibiscum
figura ca centru biserices al populației daco_romane din această parte a Banatului
(fals!).
31

H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistumverzeichnisse (sic!) der Orientalischen
(sic!) Kirche, Bizantinische (sic!) Zeitschrift, 11. (sic! II) 52, p. 42. I.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit. (i.e. Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului -n.m.) Document 2, p.
21. Nu este exclusă posibilitatea existenței unei episcopii la Tibiscum chiar înainte de anul
870. Vezi. E. Stănescu, Byzance et les Pays Roumains aux IX_XV siecles, Raports, XIV_e
Congres international des etudes Byzantines, Bucarest, 6_12 sept. 1971, p. 15.
32
M. Gyöny (sic! Gyóni), A keleti egyhaz (sic!) jelentkösze (sic! jelentkezése) a Temes videken (sic!) Szent Istvan (sic!) Koraban (sic!), „Magyar Nyelv“, 1946, p. 43-49. Al. Elian, Les
rapports bizantino_roumains, „Bizantinoslavica“, 1958, XIX, nr. 2, p. 215. R. Teodorescu (sic!)
Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești, București, 1974, p. 77.
33
R. Teodorescu (sic! Theodorescu), op. cit. p. 77. Localitatea apare sub denumirea de Tibiscum până în sec. XV (fals!), cunoscută apoi sub denumirea de Jupa, denumire păstrată și azi,
ceea ce demonstrează că anticul Tibiscum a fost locuit fără întrerupere (fals!), a devenit mai
târziu în timpul conviețuirii cu slavii sediul unui jupanat. Mai târziu acest centru s_a mutat
la Caransebeș.
34
N. Sesan (sic! Milan Șesan), Din trecutul nostru, în M.A. (i.e. Mitropolia Ardealului), 1972,
nr. 11-12, p. 887. Hegemonia bizantină durează până în secolului XI, când centrul de greutate
se deplasează în Occident, ca urmare a puternicelor afirmări a noilor popoare crescute la școala bisericii catolice, vezi, pe larg la D. Zamfirescu, Ortodoxie și romano_catolicism în specificul existenței lor istorice, București, 1992, p. 26. Orientul creștin bizantino_ortodox a concentrat șa sfârșitul antichității și începuturile evului mediu vitalitatea istorico_spirituală a
lumii creștine. Până în secolul XI, forța politică, militară, economică și spirituală a lumii
creștine este reprezentată de această mare realitate istorică ce se cheamă lumea bizantină,
al cărei simbol este orașul Constantinopol.

Bazată pe teza sa de doctorat din 1988342, în anul 1995, Adrian BEJAN publică o carte care a constituit prima sinteză istorico-arheologică postbelică privind
Banatul post-roman și medieval-timpuriu sub aspectul organizării comunităţilor postromane şi româneşti din acest spaţiu în perioada respectivă343. Aici găsim344:
După zdrobirea de către Imperiul Bizantin a primului țarat bulgar în anul 1019 a
fost reorganizată (sic! organizată) patriarhia (fals! arhiepiscopia) de Ohrida. Ea conținea în cadrul episcopiei Moraviei (fals! episcopul era de Branitza) castrul (fals!)
episcopal Dibiskos (fals!) (Tibisco). Centru religios aflat probabil pe locul viitorului
castru Timiș (i.e. Timișoara -n.m.), Dibiskos a existat până în anul 123267 (fals!).
Instituția religioasă cu slujitorii săi organizați în cele două centre existente (Dibiskos
(fals!) și Urbs Morisena) a reprezentat un colaborator apropiat al păturii conducătoare laice, factor activ în procesul de aservire feudală (curat marxism! -n.m.).
67

I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 37.

342

Structuri socio-economice, social-politice şi juridice în sud-vestul României în secolele
VIII‒XII la Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie, conducător ştiinţific acad.
Ștefan PASCU.
343
Micle, 2016, p. XXII.
344
Bejan, 1995, p. 129.
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În anul 1996, Ioan Aurel POP dedică a doua sa carte relațiilor dintre români
şi maghiari în secolele IX-XIV în contextul genezei statului medieval în Transilvania
în care citim345:
... din diplomele împăratului Vasile II, din 1019-1020, reiese că între episcopiile
subordonate mitropoliei (fals!) de Ohrida (Macedonia) figura şi cea de la Branicevo
(sic! Braničevo), având un centru episcopal la Dibiscos (sic! Dibiskos; fals!), asimilat cu Tibiscos (Timiş)59. Însă dependenţa întregii biserici bănăţene din acea vreme de
scaunul Ohridei este greu de dovedit. Oricum, Morisena pare situată în afara unei
astfel de dependenţe.
59

I. I. Nistor, Ohrida, passim; Şt. Pascu, Voievodatul, IV, p. 299; A. Bejan, op. cit., p. 129.

Cartea a fost imediat tradusă în limba engleză346, a cunoscut o ediţie a II-a, revizuită
şi adăugită347, tradusă și ea în limba engleză.
În același an, în urma cercetărilor arheologice de la Cărbunari ‒ Țigănești, sit
aflat la cca. 2 km SE de anticul Tibiscum (-Jupa, jud. Caraș-Severin), din anii 1991 și
'93, Adrian ARDEȚ publică un scurt raport în care menționează:
Am fi fericiți să putem documenta continuitatea antică de la Tibiscum cu informațiile din timpul lui Vasile al II-lea Bulgaroctonul, din 1019, care reorganizează patriarhia de Ohrida, iar printre eparhii (fals!) apare și ce de Dibiskos (fals!), identificată
cu Tibiscum-ul nostru8 (fals!348). Cercetările arheologice de până acum nu aduc precizări și nici nu confirmă aceste lucruri (sb.m.) dar poate într-o bună zi să apară și
confirmarea documentelor349. Acest lucru încă nu s-a produs și nici nu se va mai întâmpla vreodată ...
8

I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977, p. 39‒41.

În anul 1996, monograful satului Jupa, Teodor COȘERIU scrie350:
Anii 1019-1020
Unele izvoare (fals! unul singur -n.m.) amintesc de existența unui centru episcopal
(fals!) la Tibiscum (fals!), care e posibil să se fi dezvoltat într-un vechi centru religios
(fals!), de rit răsăritean, început după retragerea aureliană (fals!).
Documentul de atestare aparține împăratului bizantin Vasile al II-lea care amintește
de eparhia (fals!) de la Dibiscos (fals!), în momentul refacerii patriarhiei (fals!) de la
Ohrida [2 și 80/49]. Cercul bisericesc de la Tibiscum se crede că a funcționat până
în anul 1232 [16/28] (fals!).
2. ARDEȚ ADRIAN, Tibiscum un posibil centru ecleziastic, [În:] Revista noastră, arte și
civilizație, Reșița, 1993.
345

Pop, 1996, p. 127.
... issued between 1019-1020, point out that among the bishoprics subordinated to the Ohrida
metropolitan church, there was also that of Branicevo (sic! Braničevo), having a bishopric
center at Dibiscos (sic! Dibiskos; false!), assimilated to Tibiscos (Timiş)59. But it is difficult
[t]o prove the dependence of the whole church of the Banat of that time upon the center of
Ohrida (Pop, 1996a, p. 136).
347
Pop, 2003.
348
Bibliografia invocată susține localizarea Dibiskos la Timișoara ...
349
Ardeț, 1996, p. 417.
350
Coșeriu, 1996, p. 39 (pentru bibliografie p. 62, 65).
346
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80. SUCIU I.D., Monografia Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977.
16. BONA PETRU, GUMĂ NICOLETA, GROZA LIVIU, Caransebeș, Contribuții monografice, Caransebeș, 1990.

În anul 1997, Alexandru MADGEARU consacră câteva rânduri (nu vor fi ultimele) și problemei Dibiskos în studiul său despre situația geopolitică a Banatului în
secolele IV-XII:
Se pare că parohia Dibiskos a episcopiei de Branicevo (sic! Braničevo) purta un nume derivat din cel al Timișului. Ea a fost amplasată la Timișoara sau la Caransebeș
(fals! la Tibiscum-Jupa), dar mai probabilă ni se pare situarea la Cuvin, aproape de
vărsarea Timișului în Dunăre42 (sic!351). Deci, jurisdicția unei eparhii bizantine se întindea și asupra Banatului, în primele decenii ale secolului al XI-lea. Izvorul (o diplomă emisă de Vasile II în 1019) precizează că această organizare bisericească o continua pe cea din vremea țarului bulgar Samuel. De remarcat că episcopia de Branicevo
(sic!) făcea parte din arhiepiscopia de Ohrida, care era considerată moștenitoare a
vechii arhiepiscopii a Justinianei Prima (fals! doar din anul 1157352 -n.m.) (care, la
rândul ei, se extinsese în Banat)43.
42 G. Gelzer, „Byzantinische Zeitschift“, 2, 1893, p. 42-44; M. Gyóni, „Revue d’Histoire Comparée, 25, n.s., vol. 5, 1947, 3, p. 45-46; G. Moravcsik, 1970, p. 110; E. Glück, în vol. Studii
privind istoria Aradului, București, 1980, p. 127; P. Iambor, AMN, 17, 1980, p. 168.
353
43 B. Granic, „Byzantion“, 12, 1937, 2, p. 396-400; N. Dură, MB, 36, 1986, 2, p. 39-41 .

În același an, Nelu ZUGRAVU susține existența unei rețele de scaune episcopale354, iar
Din acest punct de vedere, se știe că la sfârșitul celui de-al doilea deceniu al veacului XI localitatea Dibiskos (fals!) (Bisiskos), identificată cu anticul Tibiscum (Jupa,
jud. Hunedoara -fals! jud. Caraș-Severin -n.m.), se afla sub jurisdicția episcopului de
Braničevo (fals!) (la est de Belgrad, Iugoslavia), subordonat, la rândul său, arhiepiscopiei autocefale de Ohrida (Macedonia)172.
172 S. Vailhé, Achrida, în DHGE (i.e. Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, I, 1912), I, col. 328-331; M. Gyo ″i (sic! Gyóni -n.m.), L'église orientale dans la
Hongrie du XI (sic! XIe) siècle, în Revue d'histoire comparée, N.S. 25, 1947, 6/1 (fals! XXVe
351

azi, gura de vărsare a râului Timiș se află la 29,3 km în linie dreaptă de Kovin, dar aceasta
este doar o realitate post mijlocul secolului al XIX-lea, când au avut loc lucrări de îndiguire a
cursului râului. În anul 1722 situația era alta; în dreptul localității Opova (azi, Opovo, RS) Timișul se "rupea" în două brațe, iar cel principal, pare că numit Donawizaa, se vărsa în râul Tiszab.
Și harta lui Lazarus din 1528 relevă aceeași realitate. Nu știm care era situația la începutul sec.
XI. După cum menționa GYÖRFFY György în anul 1987, bazinul râului Timiș a suferit mari
schimbări în ultimii 1000 de anic.
a
toponimul este adăugat ulterior (grafia și cerneala(?) sunt diferite față de cea folosită în
restul hărții).
b
Mappa von dem Panczowaer District, 1722 (vide Forțiu, 2021, p. 889).
c
...Temes ..., de ennek medre 1000 év óta nagy változásokon ment át (Györffy, 1987, p.
[305]).
352
Nistor, 1945, p. 134/12.
353
Madgearu, 1997, p. 158.
354
Zugravu, 1997, p. 488 (pentru nota 172 vide p. 513).
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année, 1947, Nouvelle Serie, Tome V, No 3), p. 46-49; A. Gabor, Organizarea administrativă
și religioasă a Imperiului bizantin dată de Vasile II Macedoneanul și importanța ei pentru istoria poporului român, în ST (i.e. Studii teologice), 41, 1989, 5-6, p. 114-115; Păcurariu, Istoria
BOR2, p. 223-224; idem, Istoria Bis. Rom. p. 69-70; A. Bejan, op. cit., p. 129; I.-A. Pop, op.
cit., p. 59.

În 1998, Dumitru ŢEICU încearcă să-și aducă contribuția la istoria Banatului
montan în Evul Mediu355:
Izvoarele diplomatice bizantine cuprind, arareori, referiri la Banat, doar în momentele cănd (sic! când) imperiul și-a extins frontlera (sic! frontiera) pe linia Dunării. Un
act fundamental pentru istoria religioasă a românilor bănățeni în veacul al XI-lea la reprezentat Diploma din 1020 privind organizarea arhiepiscopiei din Ohrida. Diploma împăratului Vasile al II-lea enumeră printre eparhiile subordonate Ohridei și
castrele (fals!) episcopale nord-dunărene de la Tibiscum (fals!) și Biserica Albă12
(fals!)356.
12

H. Gelzer, în BZ, 2, 1893, p. 43, 46; I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente referitoare la istoria Mitropoliei Banatului, 1, Timișoara, 1980, p. 21; M. Gyóni, în RHC, 1947, V. 3,
p. 42-49.

De altfel, la începutul veacului al XI-lea, în Banat, sunt atestate, la Tibiscum (fals!)
și Biserica Albă (fals!), centre episcopale subordonate Episcopiei de Branicevo (sic!
Braničevo). Originea acestor structuri ecleziastice, așa cum vom arăta în altă parte,
se leagă direct de stăpânirea bulgară din secolul al IX-lea în Banat.
150 JUPA (com. C. Daicoviciu). Aşezarea este situată la [~5,65 km] nord de Caransebeş în hotar cu Ruginosu şi Dealurile Zăgujeniului care închid, spre vest, culoarul
văii Timişului din zona satu lui Jupa. Capitlul din Arad (fals! Orod) confirmă şi dispune
(fals!) introducerea în stăpânire, prin scrisoarea din 19 octombrie 1440, a nobililor
de Măcicaş, Tyvisk, Tincova de Jos, Perla, Dobrogosta, Ruginosu, Topliţa, Leordiş,
Ciuta, Secăşul de Sus şi de Jos, Zăzeşti (fals!) (Pesty, Krassó, III, p. 379). Adunarea
nobililor din districtul Caransebeş a confirmat, prin actul din 30 martie 1447, stăpânirea nobililor de Măcicaş asupra moşiilor amintite mai sus. Titlurile de stăpânire au
fost distruse în atacurile turceşti asupra zonei (Ibidem, p. 391, confirmă cu propriile
sigilii Nicolae de Bizere, Dionisie de Mâtnic, Fiat de Armeniş, Luca de Măcicaş şi alţii).
Aşezarea Tivisk, menţionată în izvoarele diplomatice latine de la mijlocul veacului al
XV-lea, se identifică şi perpetuează numele anticului Tibiscum (fals!)357. Un izvor narativ grecesc, scris în jurul anului 1519 (fals!), a consemnat o aşezare numită Timbisko
în apropierea Dunării. Sursa istorică analizată de M. Gyóni descriind evenimentele
din campania regelui Albert din anul 1439 menţiona că regele şi-a stabilit tabăra într-o a şezare numită Timbisko (M. Gyóni, în RHC, XXV, 1947, p. 46-47). El a dovedit
(fals!) că aşezarea Timbisko menţionată în izvoarele narative greceşti din veacul al
XVI-lea se poate identifica în zona de sud a Banatului (fals! nu doar acolo); ea a per355

Țeicu, 1998, p. 27, 89, 341‒342, 462.
Încă din anii 1974/'77 Györffy Gy. a respins localizarea Ἄσπρη Ἐκκλησία (Aspron Ekklesia) la Bela Crkva/ Biserica Albă (vide și nota 177; Györffy, 1974, p. 333; Györffy, 2013, p.
166).
357
vide Anexa I.
356
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petuat denumirea centrului episcopal Tibisco (fals!) din veacul al XI-lea (Ibidem. p.
46). Majoritatea istoricilor români (fals!) au acceptat identificarea unui centru ecleziastic la Jupa, subordonat episcopiei de Branicevo (sic! Braničevo) unui centru ecleziastic la Jupa, subordonat episcopiei de Branicevo (I. D. Suciu, R. Constantinescu.
Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, I, 1980, p. 21 (unde se susține
localizarea la Timișoara! -n.m.)). Documentele din veacul al XV-lea confirmă perpetuarea numele aşezării Tibiscum. Satul cu numele Jupa a fost menţionat într-un act din
anul 1588. Pesty, Krassó, II, 2, p. 323; 255-256; Milleker, DKF, p. 252-253 propune
o identificare lângă Zăgujeni, la Ogaşul cu spini.
Acţiunile de asimilare confesională şi subordonare ierarhică de genul celei evidenţiate au afectat, fără îndoială, în prima jumatate a secolului al XIII-lea, şi centrele episcopale din sudul Banatului cunoscute la Tibiscum şi Biserica Albă (fals!). Aceeaşi soartă au avut-o şi mănăstirile ortodoxe din cuprinsul regatului maghiar la începutul veacului al XIII-lea204. Politica confesională tolerantă din Regatul maghiar a cunoscut, la
începutul veacului al XIII-lea, o schimbare radicală de curs, care a însemnat, în fapt,
începutul unei politici radicale de asimilare şi subordonare la biserica Romei.
204

Gy. Moravcsik, op. cit., p. 115.

În anul 1999, romanistul Doina BENEA iese din zona de confort a specializării
sale când afirmă (citez):
Peste câteva secole, Vasile al II-lea va înființa episcopia (fals!) de Dibisiscon (fals!)
în cadrul arhiepiscopiei de Ohrida (creată în 1020 (fals!)), ca o recunoaștere a comunităților creștine nord-dunărene (fals!)358.
La pragul noului mileniu, preotul devenit profesor universitar post '89 (la peste 60 de ani!), Gheorghe I. DRĂGULIN359 compune o sinteză a istoriei bisericii ortodoxe române în care ține morțiș să "arunce" cu episcopi în dreapta și stânga:
Şi pe lângă voievodul Menumorut, în cetatea Biharea, putea activa un episcop, iar
altul, probabil, la Morisena (fals!) unde stăruia amintirea stăpânirii „ducelui” Glad,
fiind amintită şi episcopia (fals!) ortodoxă (fals!) de la Dibiscos (fals!) (Timişoara de
azi sau, poate, localitatea Jupa - Caransebeş) ...360.
În același an, inginerul Alexandru CUȚARA publică bilingv (engleză-franceză) o frumoasă (poze, grafică, hârtie) monografie artistică a municipiului Timișoara.
Din păcate, textul alocat începuturilor acestuia nu se ridică la același nivel:
There are archaeological traces of Neolithic settlements, of the bronze epoch, of
Dacian ones (false!), and of Roman one (false!) (Zambara (false!) or Zurobara
(false!) according to some authors, Tibiscum (false!) according to others), as the
city existed since ancient times (false!). It was called Beguei (false!) during the Avar
invasion.
Sur l’emplacement actuele de la ville on a signalé l’existence d’habitats datant du
néolithique, de l’âge du bronze et de l’époque dace (faux!), ainsi que la présence d’un
site romain (faux!) (Zambara (faux!) ou Zurobara (faux!), selon certains auteurs, ou
358

Benea, 1999, p. 146.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Drăgulin (1.08.2022).
360
Drăgulin, 2000, p. 44.
359
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encore Tibiscum (faux!), selon d’autres auteurs), attestant l’existence de la ville depuis
l’antiquité (faux!). Au moment du passage des Avars dans ces lieux, la ville s’appelait
Beguei (faux!)361.
În anul 1999, Vasile V. MUNTEAN își publică primul volum al cursului de
bizantinologie, pe care-l susținea la Facultatea de Teologie din cadrul Universității de
Vest din Timișoara, în care găsim:
Referitor la Eclesia bulgară, patriarhia este redusă la treapta de arhiepiscopat ce
depindea direct de împărat. Arhiepiscopia de Ohrida - în frunte cu un bulgar - va fi
reorganizată de monarh (i.e. Vasile al II-lea -n.m.) prin câteva hrisoave din 10191020; exista o episcopie specială pentru „vlahii din întreaga Bulgarie“ (fals! la început toți aceștia aparțineau direct de către arhiepiscopia de Ohrida -n.m.). Acel chrysobullos (fals! sigillion -n.m.) din anul 1020 (fals!) atestă și existența în Banat a unui
castru (fals!) eparhial Bisiskos-Tibiskos (fals!), fiind identificat - mai nou (fals! din
1976 -n.m.) - cu Timișoara (încă mai există cercetători ce (sic! care -n.m.) optează
pentru vechiul Tibiscum-Jupa)362.
În anul 2000, Mircea PĂCURARIU consideră că este bine să menționeze:
An official document issued in 1020 (fals?) by the Byzantine Emperor Basil II (9761025) mentions a “bishop's castle” (fals!) at Dibiscos (sic!) (probably the ancient
Tibiscum)363.
într-o lucrare internațională dedicată ortodoxiei. În sfârșit, el s-a decis să susțină (dubitativ) varianta Tibiscum-Jupa ...
În anul 2001, după ce anul anterior Asociația istoricilor bănățeni sărbătorise un
deceniu de existență, Radu PĂIUȘAN și Ionel CIONCHIN scriau:
La începutul mileniului II, în anii 1018-1020, în timpul împăratului Vasile al II-lea
(976-1025) a fost menționat castrul (fals!) Dibiskos (fals!) din episcopia de Branița a
Patriarhiei (fals! arhiepiscopiei autocefale) de Ohrid, apărut în diverse manuscrise și
sub formele Tibisko (fals!) și Timpisko364 (fals!).
În prima ediție a academicei istorii a românilor (2001), Eugenia ZAHARIA,
Dan Gh. TEODOR și Răzvan THEODORESCU, pe urmele din 1974 ale ultimului
autor, folosesc o "nuanță", care se dorește a fi "neutră":
În vechi legături cu ținuturile nord-balcanice, centrul politic din „urbs Morisena“
‒ Cenadul de astăzi ‒ pare a fi fost în timpul lui Ahtum și un centru religios de o anume însemnătate, într-o vreme apropiată de momentul în care arhiepiscopia bizantină
a Ohridei controla, prin episcopia din Branicevo (sic! Braničevo) acel Bisiskos (τον
Βισισκον) amintit în primul hrisov din 1019-1020, dat de Vasile al II-lea marii eparhii
macedonene și pe care cercetările îl localizează tot în Banat365 (sb.m.).
361

Cuțara, 1999, p. [9].
Muntean, 1999, p. 145.
363
Păcurariu, 2000, p. 301.
364
Păiușan, Cionchin, 2001, pp. 78‒79.
Nu este clar dacă aceste rânduri le aparțin în totalitate pentru că ele sunt publicate sub genericul Aspecte din studiile, materialele și comunicările științifice ale istoricilor bănățeni ...
365
Zaharia, Teodor, Theodorescu, 2001, p. 296.
362
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Textul este preluat în Ediția a II-a revăzută și adăugită a lucrării apărută în 2010366.
În anul 2001, în limba română și engleză367, Alexandru MADGEARU argumentează localizarea Dibiskos la Cuvin (azi, Kovin, RS):
În consecință, creștinarea lui Achtum la Vidin s-a petrecut cândva înainte de 1002
(fals!), în timpul când această episcopie făcea parte din Patriarhia bulgară de Ohrida
(fals!368). Este foarte probabil ca influența episcopiei de Vidin să se fi exercitat în Banat
(fals!) și după ce acest oraș a trecut în mâinile bizantinilor (fals!). Nu există însă dovezi în sprijinul existenței unei jurisdicții efective a episcopiei de Vidin la nord de
Dunăre, nici înainte de 1002, nici după aceea.
Extinderea în Banat a jurisdictiei arhiepiscopiei de Ohrida a mai fost susținută și pe
baza altei informații din primul edict al lui Vasile II. Teritoriul recent createi theme
Serbia47 a fost împărțit în 1019 între episcopiile de Braničevo, Belgrad și Sirmium
(fals!369), toate fiind sufragane ale arhiepiscopiei de Ohrida. Episcopia de Braničevo
o continua pe cea de Morava, care a fost fondată cândva înainte de 879, pe când zona
aparținea Bulgariei48. Cetatea Braničevo a avut o mare importanță în secolele X-XIII
(fals!370). Ea se afla pe locul orașului roman Viminacium (în prezent, Kostolac)49 (fals!).
Situată pe malul drept al Dunării, în fața sectorului bănățean al fluviului, episcopia de
Braničevo avea șase parohii (fals!) atestate în [primul] edictul lui Vasile II. Dintre
acestea, patru sunt identificate și se află în imediata apropiere: Μορόβισκος (Morava/
Moravište)50, Σφεντέρομος (Smederevo/Semendria)51, Γρότα (sic! Γρότας) (Grocka)
și Βροδάρισκος (Brodskopolje). Localitatea Ιστραάλαγγα (sic! ’Ιστααγλάγγας) nu a
putut fi identificată. A șasea localitate este Βίσισκος sau Δίβίσκος52 (fals! Διβίσισϰος371). M. Gyóni, care a efectuat un studiu minuțios al diplomei din 1019, a emis
ipoteza că Dibiskos poartă un nume care îl transmite pe cel al anticului Tibiscus53.
M. Gyóni a propus amplasarea ei la Cuvin (fals! nu doar acolo -n.m.), pe baza unor
argumente care vor fi înfățișate mai jos.
Localitatea Dibiskos a fost căutată undeva în apropierea râului Timiș (Tibiscus).
Localizarea la Jupa-Tibiscum a fost admisă de mai mulți istorici maghiari și români54.
Ulterior a fost propusă identificarea cu Timișoara55, pe considerentul că
47

Pentru care, vezi T. Wasilewski, Le thème byzantin de Sirmium-Serbie au XIe et XIIe siècles, ZRVI, 8, 1964, 2, p. 465-482.
48
V. Popović, Episkopiska sednata u Srbiji od IX do XI veko, “Godišnjak Grada Beograda”,
25, 1978, p. 35.
49
Vezi M. Popović, V. Ivanisević, Grad Braničevo u srednjem veku, “Starinar”, NS, 39, 1988,
p. 125-179; M. Popović, Les forteresses du système defensif byzantin en Serbie au XIe-XIIe
siècles, ibidem, 42, 1991, p. 172.
366

Zaharia, Teodor, Theodorescu, 2010, p. 344.
Madgearu, 2001a, pp. 17/8‒19/11; Madgearu, 2001b, pp. 81‒83.
368
vide Anexa III.
369
În cele trei sigillia ale lui Vasile Al II-lea nu este menționată vreo episcopie de Sirmium.
370
Nu există vreo dovadă arheologică care să susțină datarea fortificației de la Braničevo ante
1020 (vide nota 142).
371
De aici se vede clar că autorul nu a verificat vreodată în bibliografia citată (52 H. Gelzer, op.
cit., p. 43 ...) pentru că acolo este clar Διβίσισϰον (și nu Δίβίσκον).
367

631

50

Este vorba de cetatea Morava, de la gura râului omonim. Acolo se afla antichitate orașul
Margum (azi, pe teritoriul Dubravica). Episcopia de Morava s-a mutat la Braničevo într-un
moment necunoscut. În secolul al XI-lea a existat la Morava o fortificație bizantină cu suprafața de 10 ha. Vezi J. Nesbitt, N. Oikonomides, op. cit., p. 195-196; L. Maksimović, M. Popović,
Les sceaux byzantins de la région danubienne en Serbie. II. La collection du Musée National
de Belgrade, “Studies in Byzantine Sigillography”, ed. N. Oikonomides, 3, Dumbarton Oaks,
1993, 127-129.
51
Această așezare va deveni ulterior o importantă cetate, care va lua locul celei de la Branićevo.
52
H. Gelzer, op. cit., p. 43; M. Gyóni, op. cit., p. 151.
53
M. Gyóni, L'Eglise orientale dans la Hongrie du XIe siècle, “Revue d'Histoire Comparée”,
25, n.s., 1947, vol. 5, 3, p. 45-46.
54
Al. Elian, Les rapports byzantino-roumains, BS, 19, 1958, 2, p. 215; G. Székely, La Hongrie
et Byzance aux Xe-XIIe siècles, AH, 13, 1967, 3-4, p. 302; G. Moravcsik, Byzantium and the
Magyars, Budapest (fals!), 1970, p. 110; R. Theodorescu, Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești (secolele X-XIV), București, 1974, p. 77; V. Muntean, Banatul și Bizanțul (secolele XI-XII), MB, 26, 1976, 1-4, p. 234; E. Glück, op. cit., p. 127.
55
I. D. Suciu, Contribuții la problema continuității castrul Timiș, RdI, 29, 1976, 7, p. 1056;
Idem, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977, p. 39-41; C. Răileanu, Tabula Peutingeriana și "Tivisco"-Timișoara, RdI, 30, 1977, 12, p. 2225-2250; I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, I, Timișoara, 1980, p. 21 (se publică izvorul, traducându-se greșit paroikoi prin "parohi" (!); P. lambor, Contribuții documentare
privind unele așezări românești din vestul țării la începutul feudalismului, AMN, 17, 1980, p.
167-168; L. Munteanu, Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com Vărădia, jud. CarașSeverin, “Cercetări arheologice MNI”, 6, 1983, p. 236; N. Dănilă, Elemente bizantine în viața
populației autohtone din Banat și Transilvania în sec. VII-XIII, MB, 34, 1984, 11-12, p. 720.

aceasta era o localitate importantă, din secolul al XII-lea (fals! mai ales pe considerentul că la Jupa-Tibiscum nu există nimic medieval -n.m.). Totuși, este de remarcat
că numele sub care apare Timișoara în izvoarele medievale, începând din 1212 (fals!),
este Themes, Temes, sau Tymes56 (fals!). Aceeași formă a fost transmisă și la mijlocul
secolului al X-lea de către Constantin Porphirogenetul pentru râul Timiș (Τιμήσης)57.
Aceasta înseamnă că numele râului suferise deja transformarea fonetică din Tibiscus
în Timiș. Denumirea Dibiskos trebuie pusă în legătură cu altă localitate, al cărei nume
a urmat o altă evoluție.
De argumente mai demne de încredere ar putea beneficia cealaltă ipoteză care amplasează localitatea Dibiskos la Jupa-Tibiscum. Identificarea cu Jupa nu a fost argumentată (fals!) deși există unele fapte care putea veni în sprijinul ei. Jupa este situată
lângă Caransebeș, adică lângă cel mai important centru românesc al Banatului medieval, care în secolul al XIV-lea era deja un oraș înfloritor. Aflat la intersecția a două
drumuri care făceau legătura cu sudul Dunării (pe valea Cernei și prin depresiunea
Caraș-Ezeriș), Caransebeșul era relativ aproape de Braničevo (fals!). În orice caz,
era mai apropiat decât Timișoara (fals!). (Atragem atenția că la sud și vest de Timișoara se afla o regiune de bălți și mlaștini care îngreunează o eventuală comunicare
cu Braničevo (fals!). Timișoara era orientată către drumul de pe valea Mureșului
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(fals!372)). De aceea, amplasarea parohiei Dibiskos la Jupa ar fi mai probabilă decât
la Timișoara. Totuși, cercetările arheologice nu au adus până în prezent nici o informație care s-ar putea potrivi cu ipoteza localizării la Jupa a acestui centru bisericesc59.
Pentru acest punct de vedere am opta și noi, dacă nu ar exista o altă posibilitate, care,
în mod surprinzător, nu a fost luată în considerare de istoriografia românească, deși
se întemeiează pe argumente mult mai solide. Noi înșine am admis în treacăt amplasarea localității Dibiskos în interiorul Banatului, pe baza lucrărilor menționate mai
sus60. Ipoteza amplasării la Cuvin, propusă de M. Gyóni, pare să fie totuși cea mai plauzibilă. O cronică grecească din 1519 (fals!) menționează o localitate Timbisko, în
cuprinsul relatărilor conflictelor ungaro-otomane din 1439 și 1443. Din context reiese
că Timbisko (sic!) se afla
56

C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, II, București, 1968, p. 193.
Constantin Porfirogenetul, De Administrando Imperio, 40. 38. Pentru evoluția denumirii, vezi
D. Slușanschi, Tisa-Timiș-Prahova, în Studia indoeuropea ad Dacoromanos pertinentia. I. Studii de tracologie, București, 1976, p. 151-165.
58
R. Popa, Caransebeș și districtul său românesc în secolele X-XIV, SCIVA, 40, 1989, 4, p.
353-370; P. Bona, Caransebeș (Contribuții istorice), Caransebes, 1989 (care presupune chiar
că Dibiskos se afla la Caransebeș - p. 25). Vezi și P. Bona, N. Gumă, L. Groza, Caransebeș.
700 de ani de atestare documentară (contribuții mmonografice), Caransebeș, 1990, p. 28.
59
Vezi acum A. Ardeț, Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari-țigănești
(sic!) (sec. XIII-XIV), AMN, 33, 1996, I, p. 416-417.
60
A. Madgearu, Contribuții..., p. 10. Vezi și Idem, Despre situația geopolitică a Banatului în
secolele IV-XII, “Anuar. Studii de de istorie militară”, ISPAIM, București, 1997, p. 158 (localizarea la Cuvin).
57

undeva pe malul bănățean al Dunării aproximativ vis-à-vis de cetatea sud-dunăreană
Semendria (Smederovo). Pe baza acestei informații, M. Gyóni a amplasat Dibiskos la
Cuvin, acolo unde, dealtfel, denumirea Temes supraviețuiește până în prezent (fals!).
Așa se numește (sic! se numea -n.m.) insula dintre Cuvin și Palanka61 (fals!373). Adăugăm că ipoteza se poate susține și prin confruntarea cu alte relatări ale campaniei din
372

Aceste probleme sunt discutate în Anexa IV.
Într-adevăr, Gyóni M. a invocat (greșit!) faptul că La grande île du Danube, située entre
Kevevára (= aujourd’hui Kubin) et Palánk (Palanka), s’appelle aujourd’hui (i.e. 1947 -sic!a)
en hongrois Temessziget, et une commune de même nom s’y trouveb. Dar aceste nume au apărut doar post 1869; Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69)c indică încă Kubin și JENSEL
OSTROVO / Ostrova Jnsel, iar Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881)d deja TemesKubin și TEMESSZIGET (OSZTROVÓ). Kubin devine Temes-Kubin și Ostrova Jnsel ‒ Temessziget doar în procesul de maghiarizare al denumirilor declanșat post 1867, iar Temes aflat în
componența lor se referă la comitatul Temes (Timiș) existent în a doua jumătate a secolului
XIX. Este ilogic să invoci aceste denumiri drept argument pentru evenimente petrecute cu 400/
850 de ani mai înainte ...
a
păcatul vechi al istoriografiei maghiare, care folosește doar denumirile în limba maghiară
și nu pe cele oficiale din zilele noastre ...
b
Gyóni, 1947, p. 48.
c
Maps of Europe: Europe in the XIX. century, on-line https://maps.arcanum.com/en/browse/
composite/ (17.07.2022).
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1443, care indică, fără putință de îndoială (sic!), că la Cuvin (fals!374) s-au concentrat
trupele regelui Vladislav al Ungariei, înaintea trecerii Dunării62.
Considerăm, deci, că Timbisko a putut fi un alt nume al așezării de la Cuvin375 (fals!),
nume care a fost înlocuit de cel maghiar oficial și care a dispărut după secolul al XVIlea (fals!). Numele Cuvin - Kewe - este de origine maghiară, din kö, “piatra” (fals!).
La Dibiskos-Cuvin exista, prin urmare, o parohie care depindea de episcopia de Braničevo (fals!). Este lesne de observat că localitățile identificate sunt situate pe o rază
destul de mică în jurul acestui centru episcopal.
Reamintim că [prima] diploma lui Vasile II recunoștea o situație anterioară, din vremea țarului bulgar Samuel. Deci, parohia de Dibiskos aparținuse eparhiei bulgărești
de Braničevo, la finele secolului al X-lea și în primii ani ai celui următor. Fiind vorba
de un simplu cap de pod în fața cetăților Smederevo și Morava, documentul nu poate
dovedi și extinderea jurisdicției acestei eparhii în interiorul Banatului.
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M. Gyóni, L'Eglise..., p. 46-49.

În anul 2001, Vasile MĂRCULEȚ publică în limba engleză un articol despre
Bizanţ şi formaţiunile politice din Transilvania şi Banat în secolele X-XI376:
Among the Orthodox bishoprics (false!) founded by Basil II between 1019-1020
there was one located in the Banat (false!), Dibiskos (false!), whose name could be
a distorted form of the ancient Tibiscum (Jupa) (false!) or Tibiscos (Timiş) (false!).
It was subordinated to the newly established Archbishopric of Ochrid22. ... the foundation of the Bishopric (false!) of Dibiskos (false!) (Tibiscos) (false!), subordinated
to the Archbishopric of Ochrid (around 1019-1020).
În anul 2001, Gerhardt HOCHSTRASSER publică la Timișoara un studiu,
în limba germană, în care analizează primordial numele urbei în limba germană (prima ocurență la Peter von Rez: Tomespurg (i.e. Temeschburg), 25.08.1396). Cu această ocazie el acceptă că:
Der erste urkundlich belegte Name für die hier and der Kleinen Temesch (der spätere Name lautet Begej) liegende Siedlung ist der aus 1020 kommende Beleg Dibiskos
(fälsch!). Damals, im Mai 1020 (fälsch!), belegte eine kaiserlich-byzantinische Urkunde3 den Erzpriester aus Dibiskos, aus einer Ortschaft, die zum Bistrum Branitzan (heute
Braničevo (fälsch!) in Serbien) gehöte. Da ein zur griechischen Kirche gehörender Erzpriester nur in einer wichtigen Siedlung residiert haben kann, mussten in Dibiskos
(fälsch!) zumindest eine Kirche (fälsch!) und etwa 50 Wohnhäuser (fälsch!) gestand

Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie, K.u.K. Militargeographisches Institut, Wien, 1877-1914, scara 1:75000, Zone 27, kol XXIV.: Temes-Kubin, Inland nach Aufnahme 1881, realizată între 1884‒'96 de către Ob[er]l[eutnan]t. Klenowski u[nd] Offic[ier].
(sic!) Leitner, K.u.K Militärgeographisches Institut, Vervielfältigung vorbehalten, Geripp.
Oberj[ä]g[e]r. Rogozinski u[nd]. Contract-Arbeiter L. Schubert, Nach Zeichenschlüssel 1894,
Teilweise berichligt bis 2. I. 1912.
374
vide supra.
375
chiar dacă ar fi fost așa (dar nu e!), unum argumentum, nulum argumentum ... Pentru formele toponimice ale cetății Keve(vár) vide Györffy, 1987, pp. 317‒319.
376
Mărculeț, 2001, p. 44, 46.
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den haben.
3

Urkunde Nr. 2 bei I. D. Suciu & Alexandru (sic! Radu) Constantinescu: Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului (= Urkunde zur Geschichte der Banater Metropolie), I.
B[an]d. Timișoara 1980 ...

Când discută problema celor două toponime Tiuisco de pe Tabula Peutingeriana G.
Hochstrasser se bazează pe studiul lui I. D. Suciu din anul 1976 și scrie: ... zumal ja ein
Dibiskos für 1020 belegt ist (fälsch!), das eindeutig nach Temeschburg weist (fälsch!).
Die Möglichkeit, dass es im römerzeitlichen Banat zwei gleichnamige Ortschaften gegeben haben könnte, wiesen Bona un Petrovszky125 anhand ihrer Vorarbeiten über die
römischen Landstraßen im Banat (damals: Dacia ripensis -fälsch!) zurück, wobei sie
aber den Ortsnamen Dibiskos (fälsch!) aus dem Jahre 1020 unerwähnt lassen (reproș
superfluu -n.m.). So haben sie es sich leicht gemacht, denn eine Stellungsnahme wäre
schwer gewesen, hatte es im Hochmittelalter das antike Tibiscus neben Jupa doch längst
nicht mehr gegeben.
125

Petru Bona & Richard Petrovszky, Tibiscum și drumurile romane (= Tibiscum und die römischen Landstraßen). In: Studii și comunicări etnografice - istorie. II. B[an]d., S 377-388. Octavian Răuț, Ovidiu Bozu & Richard Petrovszky: Drumurile romane în Banat (= Die Römerstraßen im Banat). In: Banatica, Iv (sic! IV) B[an]d., S. 135-159, Reșița 1977377.

În anul 2002, numismata Ana-Maria VELTER încearcă să ofere și un context istoric descoperirilor monetare, ocazie cu care spune că378:
În perioada conducerii lui Achtum relațiile Banatului cu Bizanțul au devenit foarte
strânse (probabil fals!). În anul 1002, cu prilejul ocupării Vidinului de către Vasile al
II-lea, Achtum vine aici și primește botezul în ritul grecesc, devenind astfel foederat sau
vasal al imperiului (fals!). În ceea ce privește organizarea ecleziastică a ducatului lui
Achtum, prin cele două centre ‒ Morisena și Dibiskos (fals!) ‒ voievodul (sic!379) își
afirmă oficial apartenența la sfera ortodoxiei (și ținea 7 neveste! -n.m.). ...
La Jupa-Tibiscum, (castrul (fals!) Bisiskos, Dibiskos (fals!)), exista un puternic centru religios ortodox (fals!), depinzând de episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), menționat la 1019 într-un document dat de Vasile al II-lea cu prilejul reorganizării patriarhiei de Ohrida. În perioada 1019-1020 Vasile al II-lea a depus numeroase (fals!)
eforturi (fals!) pentru întemeierea (fals!) și consolidarea (fals!) episcopatului Banatului217 (fals!).
217

Suciu (1976), p. 1051-1057. El identifică Tibiscum cu Timișoara.

În anul 2002, Nicolae DURĂ doar traduce și rezumă în limba franceză380 textul său din 1987 (cu aceeași bibliografie desuetă de parcă nimeni nu a mai abordat subiectul vreme de 15 ani!):
Après l’ocupation de la Bulgarie occidentale par les Byzantins, l’empereur Basile
II le Bulgaroctone a réorganisé l’évêché d’Ochride par trois diplômes donnés entre
1019‒1020 (sic!). Par le premier, l'évêché de Dibiscos passa sous la juridiction de
l'archevêché d'Ochride. Les recherches récentes précisent que «la cité ou le castrum
377

Hochstrasser, 2001, p. 11 (nota la p. 53) și 46 (nota la p. 71).
Velter, 2002, p. 84.
379
un voievod în fruntea unui ducat?
380
Dură, 2002, p. 8/4.
378
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Dibiscos (faux!) de 1019–1020 n'est autre chose que l'actuelle Timişoara qui, dans
tous les documents du XIIIe siècle, apparaît sous le nom du castrum Timiș»10 (faux!).
Le castrum (faux!) épiscopal Tibiscum (faux!) fut l’un des sept soumis au diocèse de
Moravia (faux! de Braničevo) avec le siège à Panciovo (faux! à Braničevo), suffragan
à l’archevêché d’Ochride11. Certes, cette jurisdiction, dictée pars les intérêts politiques
byzantins, porta des préjudices à l’indépendance politique et ecclésiastique des Roumains (absurdité!).
Basile II le Bulgaroctone décida que les Roumains du Nord du Danube soient soumis
(faux!) eux aussi au siège épiscopal valaque (faux!) de Vidin (faux!), «nommé dans
son diplôme suffragan à la juristiction de l’archevêque d’Ochride et plus tard de celui
de Târnovo»12.
10

P. Prof. M. Păcurariu, Istoria..., vol. I, p. 210.
I.D. Suciu, Desființarea castrului episcopal Timiș (1232) și reînființarea Mitropoliei Banatului (1947), dans «Îndrumător bisericesc», Timișoara, 1984 (fals! 1982), p. 227.
12
G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei, vol. II, Bucarest, 1914, p. 20.
11

În anul 2002, Viorel ACHIM se apleacă asupra structurilor ecleziastice şi
politicilor confesionale în spaţiul balcano-carpatic în secolul al XIII-lea și consideră
necesar să amintească și evenimente cu mult mai vechi (cu două secole!):
Bizantinii au revenit la Dunăre la limitele nord-vestice ale Peninsulei Balcanice în
anul 1002, când Vasile II a cucerit Vidinul. În 1018 el a ocupat statul bulgar al lui Samuil, cu capitala la Ohrida. Vasile II a dispus reorganizarea ecleziastică a regiunii.
Prin chrisobulul (fals! sigillion) din 1019-1020 a suprimat patriarhia din Ohrida, reducând-o la rangul de arhiepiscopie. Centrul și nordul Peninsulei Balcanice a fost pus
sub jurisdicția arhiepiscopiei de Ohrida2. Aceasta a avut caracter autocefal. Rostul
acestei formule era acela de a lăsa noii arhiepiscopii mai largi de organizare bisericească dincolo de hotarele imperiului (fals!). În epoca bizantină arhiepiscopia de Ohrida avea - cum apare în listele episcopale - 22 de episcopii (fals! 31), la care se adăuga
episcopia vlahilor, amintită mai târziu3.
2

Pentru organizarea arhiepiscopiei de Ohrida și istoria sa ulterioară, vezi H. Gelzer, Das
Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig, 1902; St. Novaković, Ohridska
arhiepiskopija u početku XI veka. Hrisovulje cara Vasilija II od 1919 i 1020 god. Geografijska
istraživanja, în „Glas Srpska Kraljevska Akademija“, LXXXVI, 1908, p. 1-62. Iv. Snegarov,
Istorija na Ohridskata arhiepiskopija, I, Sofija, 1924, p. 52 și urm.
3
H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, p. 10-11; idem, Ungedruckte und wenig bekannte
Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, în BZ, II, 1893, p. 42-46.
Episcopia vlahilor, care exista deja la 1087, cuprindea se pare un teritoriu cu concentrare de
populație vlahă, detașat de la o dioceză mai veche. Restul vlahilor, „răspândiți în toată Bulgaria“ (cum apare în diploma dată de împăratul Vasile II în mai 1020), erau supuși celorlalte
episcopii (fals!) din zona de jurisdicție a arhiepiscopiei de Ohrida. Vezi M. Gyóni, L’évêché
vlaque de l’archévêché bulgare d’Achris aux XIe-XIVe siècles, în „Etudes Slaves et Roumaines“,
I, 1948, p. 148-159 și 224-233.

Cât timp imperiul [bizantin] a fost prezent la Dunăre, astfel de episcopi [misionari] se
aflaseră în dependență canonică de biserica bizantină. Știm din documentele epocii că
la nordul Dunării funcționau organizații ecleziastice dependente de arhiepiscopia de
Ohrida (fals!). Chrisobulul (fals!) lui Vasile II enumeră atât scaunele episcopale sufra-
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gane ale noii arhiepiscopii, cât și centrele secundare (fals!) subordonate fiecărei episcopii. La Dunăre, la frontiera cu Ungaria, se aflau episcopiile de Niš, Belgrad și Braničevo. Între castrele (fals!) episcopale ale episcopiei de Braničevo (Branitza) este
menţionat Dibisiskos (Dibiskos (fals!), Tibiskos), identificabil, cel mai probabil, cu
anticul Tibiscum (azi Jupa), în Banatul actual10. Aici rezida un episcop secundar (fals!),
cum desigur că au fost și alții în regiunile locuite de ortodocși de dincolo de hotarul
dunărean al imperiului. De asemenea, în această regiune din apropierea regatului
Ungariei funcționa episcopia de Vidin (fals!), centru ecleziastic însemnat, care e de
presupus exercitat autoritatea asupra teritoriului învecinat de la nordul Dunării (fals!).
10

Această identificare la M. Gyóni, L’église orientale dans la Hongrie du XIe siècle, în „Revue d’Histoire Comparée“, XXV, 1947, nr. 3, p. 42‒49. Ea a fost preluată de Gy. Moravcsik,
Gy. Székely ș.a.

Ocuparea ținutului Braničevo [de către Ioniță Asan] nu a însemnat neapărat ridicarea de pretenții în ce privește jurisdicția ecleziastică a ținuturilor de la nordul Dunării.
E probabil ca apartenența la episcopia de Braničevo, prin intermediul Dibiskos-ului
(fals!), pe care o avusese cândva Banatul, să fi fost avută în vedere de suveranul balcanic381.
În anul 2002382 (și reluat în 2005383), Petru IAMBOR mai pune încă o dată pe
hârtie în rezumat textul publicat (mai bine!) deja în 1980 și reluat defectuos în 1994:
În ultimul timp (i.e. 1976/1980! -n.m.) s-au emis păreri că la începutul secolului al
XI-lea acel Kastron (fals!) - Dibiskos (fals!) - Bisiskos - Tibiskos (fals!) amintit alături de altele în diplomele din 1019 și 1020 ale împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul pentru reorganizarea (fals! organizarea) arhiepiscopiei de Ohrida, depinzând de
episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), s-ar localiza la Timişoara45. În 1020 împăratul l-a investit pe arhiepiscopul Ioan de Ohrida cu puterea de a strânge tributul
bisericesc de la toţi locuitorii, chiar și de la vlahi şi de la turcii (fals! ungurii -n.m.)
din părţile Vardarului46.
45

I.D. Suciu, în RevIst, VIII, 1976, p. 1050-1058; P. Iambor, în ActaMN, XVIII, 1980, p. 167168.
46
Documenta Historiae Arpadiana sub red. Györffy Gy, I, Budapest, 1992, p. 129-130 (indicație bibliografică falsă! -n.m.).

În teza sa de doctorat, publicată în anul 2002, Ligia BOLDEA face și următoarele considerații384:
Importantă, pentru același început de secol XI, este și semnalarea, în 1019, a castrului (fals!) episcopal de Dibiscos (fals!), interpretat de istorici ca Tibiscos, castru
(fals!) aparținând Arhiepiscopiei de Ohrida (fals! Episcopiei Branitza), ce avea sub
jurisdicție tot nordul Dunării (fals!), însumând 31 de eparhii. Identificarea pe teren a
acestui castru (fals!) a generat noi controverse, el fiind plasat de unii istorici (Gyóni
M., Morávcsik (sic! Moravcsik) G. (fals!), R. Teodorescu (sic! Theodorescu) pe locul
381

Achim, 2002, pp. [115]‒116, 117 și 131.
Iambor, 2002, p. 125.
383
Iambor, 2005, p. 73.
384
Boldea, 2002, pp. 136‒137.
382
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anticului Tibiscum (Jupa-Caransebeș), iar de către alții pe locul Timișoarei de azi16.
Indiferent de care parte este adevărul, existența unui centru episcopal ortodox în Banat,
la începutul secolului al XI-lea (fals!), nu face decât să întărească cuprinderea acestei zone în aria creștinismului oriental.
16

Apud M. Păcurariu, op. cit., p. 223.

În prima monografie istorică dedicată municipiului Timișoara după Revoluție,
apărută în anul 2002, profesorul și istoricul Ioan MUNTEANU doar redă laconic385:
Istoricul I.D. Suciu lansează ipoteza edificării acestui castru (cetăți) (sic!) [Timiș]
încă la sfârșitul mileniului I d. Hr., el fiind identic cu acel Dibiscos (sic! Dibiskos; fals!
Dibisiskos/Bisiskos) amintit de Diploma împăratului Vasile al II-lea din anul 1019.17
17. I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977, p. 38-39.

În anul 2003, Ioan HAȚEGAN consideră că:
În această ordine de idei, acțiunea regalității [maghiare contra lui Ahtum] nu se
putea produce înainte de anii 1019‒1020, dată la care împăratul Vasile al II-lea Bulgaroctonul emite cele două (fals! trei) diplome privind organizarea ecleziastică a
scaunului Ohridei. După cuprinsul acestor diplome, Ohrida avea jurisdicție și asupra
episcopiei Branicevo (sic! Braničevo) (Serbia dunăreană), care, la rândul ei avea în
Dibiskon (fals!) (Tibiskon (fals!)) ‒ Tibiscum călugări bizantini (fals!). Indiferent dacă
acest Tibiscum era fostul castru roman sau actuala Timișoara28, rezultă dependența
ecleziastică față de Bizanț și nu de Ungaria ; or, împăratul nu putea impune hotărârile sale unei regiuni aflate sub control străin (corect! -n.m.).
28. Ioan Dimitrie Suciu, Contribuții la problema continuității. Castrul Timiș, în „Revista de
386
istorie”, București, tom 29, nr. 7/1976, p. 1051‒1058 .

Într-o istorie cronologică a relațiilor româno-elene publicată în 2003, Stelian
BREZEANU scrie:
1019‒1020. Una dintre cele trei diplome ale împăratului bizantin Vasile II, prin
care reorganiza biserica din Bulgaria după capitularea Țaratului lui Samuil, conține
şi lista episcopiilor supuse arhiepiscopiei autocefale din Ohrida, care lua locul patriarhiei bulgare. Între episcopiile aflate în subordinea noii arhiepiscopii figurează şi
cea din Branicevo (sic! Braničevo), de pe malul drept al Dunării, de care ţineau şase
castre (fals!) episcopale. Printre acestea din urmă apare şi Dibiscos (fals!), identificat de istorici cu anticul Tibiscus, din Banat (fals! nu doar cu acesta387). Acest fapt
atestă existența unei episcopii româneşti (fals!) pe malul stâng al Dunării, la 1020,
asupra căreia se întindea (fals!) autoritatea bisericii episcopale din Branicevo (sic!
Braničevo). Ea trebuie să fi avut o existență scurtă; după 1028-1030 nu mai apare în
surse, dispărută, probabil, în împrejurările expansiunii maghiare în Banat388.
În același an, Adrian BEJAN revine asupra chestiunii Dibiskos:
En ce qui concerne l'ancienneté de la cité de Timişoara, on admet de plus en plus
385

Munteanu, Munteanu, 2002, p. 38.
Hațegan, 2003, p. 41.
387
În acest moment toate cele trei ipoteze avansate de către Gyóni M. în 1946/'47 au deja "partizani" proprii în istoriografia românească.
388
Brezeanu et alii, 2003, p. 65.
386
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(faux!) l'identification du camp fortifié (faux!) Dibiskos (faux!), mentionné à 1019,
au camp fortifié (faux!) Temes (faux!), mentionné par le géographe arabe Âl-Idrisi
au milieu du XIIe siècle (faux!), important centre économique, ville de début, futur
centre du comitat de Timiş (1177 (faux!)), la première attestation de la cité étant de
l'année 1212 (faux!) (IAMBOR 2002, 124-127).
Une autre nouvelle, qui prouve l'intensité de la vie religieuse dans cette zone, este
celle concernant le diocèse (faux!) de Dibiscos (faux!). Ainsi, dans l'un des chartes
édités par l'empereur Basile IIe le Bulgarocton (976-1025) entre 1019-1020, par lequel on réorganisait le Diocèse (faux! organisait l'Archidiocèse -n.m.) d'Ohrida, figurait aussi le diocèse de Branitza (Branicevo d'ajourd'hui (faux!), sur la rive droite du
Danube), avec six "camps (faux!) fortifiés (faux!) épiscopaux", l'un de ces camps fortifiés (faux!) portant le nom de Dibiscos) (faux!) (PĂCURARIU 1996, 223). Certains
historiens, considérant Dibiscos (faux! Dibiskos) comme la transcription grecque byzantine de la forme Tibisco, ont identifié le camp fortifié (faux!) respectif avec l'habitat
romain Tibiscum (aujourd'hui Jupa, dép. de Caraş-Severin) (PĂCURARIU 19, 224).
Entre 1019-1020, l'ancien municipe Tibiscum n'existait plus, à côté de lui se formant
un village nouveau, le siège d'un "jupanat" (ducat) (faux!), d'où le nom de Jupa. Donc,
le camp fortifié (faux!) Dibiscos (faux!), mentionné en 1019-1020 doit être placé dans
la zone de la ville de Timişoara d'aujourd'hui (sur le Timiş), la charte confirmant une
situation antérieure, quand "le camp fortifié (faux!) de Timiş" (faux!) figurait comme
le centre religiuex de la population romaine de Banat (SUCIU 1977, 44; BEJAN 1995).
Il y a donc, pour le début du XIe siècle, une nouvelle certaine (faux!) sur l'existence
d'un diocèse orthodoxe (faux!) dans ce territoire. Mais on ne sait pas exactement combien de temps a-t-il fonctionné. Probablement qu'à la suite des événements mentionnés,
il a cessé son existence (PĂCURARIU 1996, 244). L'historien I. D. Suciu considère
qu'il a continué à exister jusqu'en 1232, lorsque le camp fortifié (faux!) épiscopal du
Timiş (faux!) a cessé son activité, à la suite des pressions exercitées par l'archevêque
(faux!) de Cenad, à l'ordre du Pape, le centre religieux se retirant, probablement, à
Mehadia (faux!) (SUCIU 1977, 44)389.
Textul este reluat ad-litteram peste trei ani într-o carte390.
În anul 2004, Flavius SOLOMON, în cartea sa dedictă începutului de Ev Mediu moldovenesc, consideră necesar să menționeze:
Pentru prima jumătate a secolului XI este atestată documentar extinderea autorității
Scaunului episcopal de Braničevo asupra regiunilor din proximitatea castrului (fals!)
Dibiskos (fals!) (Bibiskos (fals! Bisiskos -n.m.)), considerat a fi identic cu Tibiscumul antic (Jupa, județul Caraș-Severin)56 (fals! nu doar cu acesta)391.
În același an, Adrian ARDEȚ și Lucia Carmen ARDEȚ publică o carte despre anticul Tibiscum de lângă Jupa (jud. Caraș-Severin) și consideră că Pentru a înţelege mai bine rolul jucat în antichitate de către comunitatea creştină de la Tibiscum
vom analiza un document datat cu 760 de ani mai târziu (incredibil! -n.m.).
389

Bejan, 2003, pp. 471, 474‒475.
Bejan, 2006, p. 157, 159.
391
Solomon, 2004, p. 77.
390
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Este vorba de trei diplome emise între anii 1019-1020 de către împăratul bizantin
Vasile al II-lea care organizează patriarhia de Ohrida. Originalele nu s-au păstrat,
dar în forma lui actuală textul e cuprins într-un hrisov din 1272 (fals! 1273) prin care
împăratul Mihail VIII Paleologul confirmă privilegiile mitropoliei (fals! arhiepiscopiei) de Ohrida.
Între episcopia de Niş şi cea de Belgrad se află enumerată episcopia Moraviei (fals!)
cu reşedinţa în Branitza:

În fapt, textul392 ar fi trebuit să arate așa: „Καὶ τὸν ἐπίσκοπον Βρανίτζης
εἰς τὴν Βράνιτζαν καὶ τὸν Μορόβισκον καὶ τὸν Σφεντέρομον καὶ τὸν
Γρόντσον καὶ τὸν Διβίσισκον καὶ τὴν ’Ιστααγλάγγαν καὶ τὸν Βροδάρισκον
κληρικοὺς 15 καὶ παροίκους 15”.
Adică „Episcopul de Braniţa (i.e. Braničevo -n.m.) să aibă în Braniţa, Morobiscos,
Sfenteromon, Grontson, Dibisiskos, Istraaglaggam şi Brodarisko, 15 clerici (fals!) şi
15 jeleri (sic!)”176.
În numeroase (fals! una singură, restul fiind doar citări -n.m.) lucrări apărute s-a
demonstrat faptul că Διβισκοσ şi Τιμπισκο (sic! Τιμπίσϰο și Τημπήσϰο), reprezintă
transcripţia în limba greacă bizantină a formei fonetice „Tibisco” de limbă străină177.
Dacă acceptăm ca sigură această ipoteză, care este cea mai veridică, atunci putem
afirma că după mai bine de 700 de ani Tibiscumului i se recunoaşte rolul jucat în antichitate prin existenţa unei puternice comunităţi creştine (incredibil! -n.m.).
176
177

I. D. Suciu, Istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara 1977, p. 39-40.
393
Ibidem .

Publicată în anul 2004 și republicată doi ani mai târziu, Din cronologia județului Timiș aflăm că:
1020 Mai (fals!) Constantinopol: Vasile al II-lea Bulgaroctonul enumeră, printre
episcopiile (fals!) supuse autorității arhiepiscopiei de Ohrida, și pe cea de la Dibiskon
(fals!)/Tibiscus394.
În anul 2004, într-un compendiu de istorie a României, Tudor SĂLĂGEAN
spune:
... centrul și sudul Banatului, regiune în care diplomele din 1019-1020 ale împăratului bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul atestă (fals!) existența, la Dibiscos
(fals!) (Tibiscos -fals!), a unui centru religios (fals!) aflat în subordinea episcopiei
de Braničevo, care depindea, la rândul ei, de arhiepiscopia Ohridei395.
392

Singura sursă bibliografică indicată de către A. și L. C. Ardeț pentru proveniența acestui text
grecesc oferit de către ei este I. D. Suciu, Istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara 1977, p. 3940, doar că acolo literele sunt redate fonetic. Îmi pare că acel text a fost doar rescris ...
393
Ardeț, Ardeț, 2004, p. 95.
394
Dudaș et alii, 2004, p. 13; Dudaș et alii, 2006 (probabil contribuția lui Ioan HAȚEGAN).
395
Sălăgean, 2004, p. 153.
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În același an, Vasile V. MUNTEAN se bazează, din nou, pe o singură monedă
emisă de către Vasile al II-lea, care a fost găsită în apropiere Timișoarei, pentru a susține localizarea Tibiskos aici396:
Nu mai puțin, încercarea unor slujitori ai muzei Clio de a localiza castrul (fals!) episcopal Tibiskos (fals!) în altă parte28 decât la Timișoara (fals!), nu are sorți de izbândă29; în Istoria românilor30 amplasarea este imprecisă. În apropierea Timișoarei s-a
descoperit tocmai (fals! ante mai 1987) o monedă (!397) de la împăratul Vasile II Bulgaroctonul, emitentul hrisovului cu pricina31; despre o altă monedă „vasiliană” descoperită în restul Banatului nu avem cunoștință. Nici „transferul” la Jupa-Tibiscum32 nu
se confirmă, pentru că toponimul Tyvisc sau Tövisc invocat (chipurile, că ar reproduce
anticul Tibiscum) apare, e adevărat, în 1440 în unele documente bănățene redactate
în latină, dar la 1447 este citit și transcris de către editor (i.e. PESTY Frigyes -n.m.)
(fals!)398 în chip corect: Tyws = Teiuș (fals!) sau Spini33.
28

Al. Madgearu, The Church Organization of the Lower Danube between 961 and 1020,
EBPB, IV, p. 82 (se decide pentru Cuvin); D. Țeicu, Banatul montan în Evul mediu, Timișoara, 1998, p. 341-2 (optează pentru Jupa-Tibiscum).
29
I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977, p. 40; V. V. Muntean,
Bizantinologie, I, p. 145.
30
[V. V. Muntean, Bizantinologie,] Vol. III, p. 296.
31
V. V. Muntean, Contribuții..., p. 76, n. 72.
32
D. Țeicu, op. cit., p. 341-342.
33
V. V. Muntean, Contribuții, p. 92.

Anul următor (2005), Pr. Prof. univ. dr. Vasile V. MUNTEAN se auto-plagiază:
Un hrisov emis de același imperator [Vasile II] (1019/1020) atestă existența (fals!)
unui castru (fals!) eparhial Bisiskos, Tibiskos (fals!)-Tibiskon (fals!) (Timișoara)
(fals!) sub ascultarea arhiepiscopiei de Ohrida ce depindea direct de împăratul „Bulgarocton” (21/35; 23/45). Încercarea unor herodoți (20/82; 7/14) de a localiza această cetate (fals!) episcopală în altă parte decât la Timișoara, n-are sorți de izbândă
(31/40); în „Istoria Românilor”, III, (17/296) amplasarea este imprecisă. În apropiere Timișoarei s-a descoperit tocmai (fals! ante mai 1987) o monedă de la Vasile II,
emitentul edictului cu pricina (22/76, n.72); despre o altă monedă „vasiliană” descoperită în restul Banatului nu avem cunoștiință. Nici „transferul” la Jupa-Tibiscum
396

vide supra Muntean, 1990; Muntean, 2004, pp. 238/6‒239/7.
În fapt, unicitatea descoperirii se interpretează chiar contrar expectanței lui V. V. Muntean;
... emisiunile de nomismata tetartera de la Vasile al II-lea și Constantin al VIII-lea (976 - 1025),
... reprezintă cele mai comune monede bizantine din secolul al XI-lea, care apar în descoperirile de la Dunărea de Jos, din Dobrogea până în Oltenia, și din Transilvania, până în Moldova.
Ele au ajuns aici ca urmare a unor subsidii masive acordate de autoritățile imperiale, probabil
ca răsplată a participării trupelor de pe frontiera dunăreană la înfrângerea definitivă a Bulgariei, în 1018. Răspândirea masivă a monedelor de acest tip la nord de Dunăre poate fi considerată ca reprezentând o urmare a implicării unor mercenari localnici în armata imperială
sau a unor feudali locali aliați cu bizantinii la acest lung și sângeros conflict (Vîlcu, Dima et
alii, 2001, pp. 26‒27).
398
vide Anexa I.
397
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(36/341-342) nu se confirmă, pentru că toponimul Tyvisk sau Tövisk invocat (chipurile, că ar reproduce anticul Tibiscum) apare, e adevărat, în 1440 în unele documente
bănățene redactate în latină, dar la 1447 este citit și transcris de către editor (i.e.
PESTY Frigyes -n.m.) (fals!)399 în mod corect Tyws =Teiuș (fals!) sau Spini (22/92).
...
Referitor la Ohtum, am discutat problema castrului (fals!) de la Timișoara din anii
1019/20 care își va continua rosturile bisericești până prin 1232 (fals!) când, după
desfințarea episcopiei de Braničevo (fals!), Mehadia va deveni un centru al ortodoxiei bănățene (fals!) până în anul 1428 (fals!); canonic atârna de Mitropolia Severinului (fals! aceasta este înființată doar în anul 1370 -n.m.), după toate probabilitățile400.
17. Istoria Românilor (tratatul academic), București, Ed. Enciclopedică, vol. II și III, 2001;
20. Madgearu, Al., The Church Organization of the Lower Danube between 961 and 1020,
„E.B.P.B”, IV, Iași. Trinitas, 2001;
21. Munteanu, V.V., Organizarea mănăstirilor românești în comparație cu cele bizantine,
până la 1600, extras din„S.T.”, București, 1984;
22. Munteanu, V.V., Contribuții la istoria Banatului, Timișoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1900;
23. Munteanu, V.V., Bizantinologie, I-II, Timișoara, Ed. Învierea, 1999, 2000;
31. Suciu, I.D., Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara, Ed. Mitropoliei, 1977;
36. Țeicu, D., Banatul montan în Evul mediu, Timișoara, Ed. Banatica, 1998;

Tot în același an 2005, Vasile V. MUNTEAN își republică teza de doctorat
din 1984401.
În anul 2005, Vasile MĂRCULEŢ publică în limba engleză considerațiile sale
despre relațiile lui Achtum cu imperiul bizantin:
Secondly, we know that in the territories of Achtum’s voivodeschip, there existed
the Bishopric (false!) of Dibiskos (false!) since 1019-1020, the diocese (false!) being
under the jurisdiction of the Archbishopric of Ochrid (false!). Wich will have being
its fate after 1028-1030? ... On the religious level, an approach to Byzantium was
carried out by conffering the episcopal rank (false!) to the local church (false!) ‒
The Bishopric (false!) of Dibiskos (false!) ‒ which was under the jurisdiction (false!)
of the Archbishopric of Ohrida402.
În Cronologia Banatului (934–1552), publicată în anul 2006, Ioan HAȚEGAN
este mult mai categoric decât fusese cu trei ani înainte:
1020 Mai Constantinopol ‒ Împăratul bizantin Vasile al II-lea, „Bulgaroctonul”
enumeră, printre episcopiile (fals!) supuse autorităţii arhiepiscopiei de Ohrida, şi pe
cea de la Dibiskon (fals! Dibiskos -fals!) (Tibiscus (fals!) din Banatul de azi) (I. D.
Suciu–R. Constantinescu, I, p.18)403.
Pentru a redeveni imediat dubitativ într-o altă lucrare:
... la 1019 apare o reşedinţă episcopală (fals!) Dibiskon (fals! Dibiskos), aşezată fie
399

vide Anexa I.
Muntean, 2005, p. 76, 77.
401
Muntean, 2005a (vide supra la V. V. Muntean sub anul 1984).
402
Mărculeț, 2005, p. 160, 161.
403
Hațegan, Boldea, Țeicu, 2006, p. 16.
400
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la Jupa, fie la Timişoara404.
În același an 2006, orădeanul Ioan CRIȘAN scrie405:
Dependența bisericilor și mănăstirilor din sudul Crișanei de mitropolia din Ohrida
prin castrul episcopal Dibiskos (fals!) (Tibiscum sau Timișoara) pare posibilă dacă
actul emis de împăratul Vasile al II-lea prin anii 1019-102088 este privit ca o încercare de a domina biserica mureșană (exista? -î.m.) într-o perioadă de ascensiune a
Imperiului Bizantin89. Dovezi concludente privind dependența reală a ierarhiei ortodoxe din părțile de sud ale Crișanei și din nordul Banatului de scaunul aminit în evul
mediu timpuriu însă nu sunt.
88

Suciu, Constantinescu, I, 1980, p. 21. (i.e. Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului).
89
Glück, 1980b, p. 102. (i.e. Cu privire la istoricul părților arădene în epoca voievodatului
lui Ahtum, în Studii privind istoria Aradului, București, 1980).

Se presupune că în părțile Aradului și-a făcut simțită influența centrul religios din
castrul (fals!) Dibiskos (fals!) integrat ierarhic până la 1232 (fals!) patriarhiei (fals!
arhiepiscopiei) de Ohrida. Localizarea lui Dibiskos în lumina unor noi interpretări mai
la sud, la Cuvin (Kewe)188 (fals!), face ca influența sa până la Mureș să pară mult mai
redusă ca intensitate. Acest centru și-a încetat activitatea în prima parte a secolului al
XIII-lea (fals!) în urma presiunii episcopiei catolice de Cenad189 (fals!).
188

Madgearu, 2001 b, p. 19 (i.e. Organizarea bisericească la Dunărea de Jos în perioada 9711020).
189
Suciu, 1976, p. 37, 43 (i.e. Contribuții la problema continuității. Castrul Timiș).

În lucrarea sa de doctorat din 2005406, publicată anul următor, pe urmele lui
Nelu ZUGRAVU (1997), Sorin MARȚIAN localizează Dibiskos la Jupa (jud. CarașSeverin), pe care o mută până în județul Hunedoara407 și nimeni din comisia sa de doctorat nu a observat "porumbelul"!
În anul 2006, Petru BONA republică cartea sa dedicată episcopiei Caransebeșului, într-o ediție cu mult mai multe pagini, dar rămâne la crezul său dintâi:
După înfrângerea (fals!) bulgarilor de către împăratul Vasile al II-lea (976-1025),
acesta a înființat în anul 1019 patriarhia (fals!) de Ohrida, pe care a ridicat-o la
rangul de arhiepiscopie. Între eparhiile subordonate (fals!) este menționată și cea
de la Divisiskos31 (fals!). Bizantinologul maghiar M. Gyöni (sic! Gyóni), urmărind
variantele din diferite manuscrise (fals!), Dibiskos, Divissiskos, Tibisko, Timpisko
(toate sunt false!), arată că aceste denumiri nu sunt altceva decât transcripția (sic!)
în limba greacă ‒ bizantină a formei Tibisko. Deci, după acest autor, în Banat a existat în anul 1019 un centru bisericesc de rit răsăritean, un castru episcopal în localitatea Tibiscum - Caransebeș32 (fals!). Tibiscum era dependent de episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), despre care vorbește în 1019-1020 primul dintre cele trei
hrisoave emise de Vasile al II-lea, (sic!) arhiepiscopiei de Ohrida și care pare a fi
404

Haţegan, 2006, p. 16.
Crișan, 2006, p. 47, 96.
406
Marțian, 2005.
407
Marțian, 2006, p. 122 (apud Muntean, 2007, p. 39).
405
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anticul Tibiscum (Jupa)33. Arhiepiscopia de Ohrida este amintită în documente și în
anul 1020, când avea sub juristicțiea sa tot nordul Dunării (fals!), însumând 31 de
eparhii34. Deci diploma
31

H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bitumervenzeichnisse der Orientalischen Kirche, Bizantinische Zeitschrift, 1893, 11-52. p. 42. I.D. Suciu, R. Constantinesc, op. cit. (i.e. Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului) Document 2, p. 21. Nu este exclusă posibilitatea existenței unei episcopii la Tibiscum chiar înainte de anul 870 (fals!), vezi E. Stănescu,
Byzance et les Pays Roumains aux IX-XV siècles, Raports, XIV-e Congres international des
etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 sept. 1971, p. 15.
32
M. Gyöny (sic! Gyóni), A keleti egyhaz jelentkösze a Temes videken Szent Istvan Karaban
(sic! A keleti egyház jelentkezése a Temes vidékén Szent István korában), „Magyar Nyely (sic!
Nyelv)”, 1946, p. 43-49. Al. Elian, Les rapports bizantino-roumains, „Bizantinoslavica”, 1958,
XIX, nr. 2, p. 215, R. Teodorescu (sic! Theodorescu), Bizanț, Balcani, Occident la începuturile
culturii medievale românești, București, 1974, p. 77.
33
R. Teodorescu (sic! Theodorescu), op. cit. p. 77. Localitatea apare sub denumirea de Tibiscum până în sec. XV (fals!), cunoscută apoi sub denumirea de Jupa, denumire păstrată și azi,
ceea ce demonstrează că anticul Tibiscum a fost locuit fără întrerupere (fals!), a devenit mai
târziu, în timpul conviețuirii cu slavii, sediul unui jupanat (fals!). Mai târziu acest centru s-a
mutat (fals!) în Caransebeș.
34
N. Sesan (sic! M[ilan]. Şesan), în M.A., 1972, nr. 11-12, p. 887. Hegemonia bizantină durează până în secolul XI (fals!), când centrul de greutate se deplasează în Occident, ca urmare a puternicelor afirmări ale noilor popoare crescute în școala bisericii catolice, vezi, (sic!)
pe larg la D. Zamfirescu, Ortodoxie și romană-catolicism în specificul existenței lor istorice,
București, 1992, p. 28. Orientul creștin [p. 20] bizantino-ortodox a concentrat la sfârșitul antichității și începuturile evului mediu vitalitatea istorico-spirituală a lumii creștine. Până în
secolul XI, forța politică, militară, economică și spirituală a lumii creștine este reprezentată
de această mare realitate istorică ce se cheamă lumea bizantină, al cărui simbol este orașul
Constantinopol.

1019 nu face altceva decât să confirme (fals!) o situație anterioară și anume în care
Tibiscum figura ca centru bisericesc al populației daco-romane din această parte a
Banatului408 (fals!).
În 2007, Vasile V. MUNTEAN revine tangențial asupra problemei Dibiskos409:
În subsidiar, patriarhatul ohridian redus în 1018 de Vasile II Bulgaroctonul la treapta de arhiepiscopie (autocefală -n.m.), cuprindea aproximativ teritoriul fostei arhiepiscopii Justiniana Prima55, dar Vidinul ‒ de reținut ‒ n-avea rangul arhiepiscopal56.
Dată fiind împrejurarea că teritoriul dintre Dunăre și Mare (Dobrogea) mereu a
avut o populație în mare parte românescă, socotim exacerbată presupunerea că la
Garvăn sau Niculițel (Isaccea) ar fi ființat, în secolul X, episcopii bulgare89. Dibiskos
(fals!) din Banat (de la 1019) prin Vidin (fals! prin Braničevo -n.m.) atârna de Ohrida,
arhiepisopie ce depindea direct de împăratul constantinopolitan Vasile II. Deunăzi s-a
identificat iarăși cu Jupa (din ‒ sic[!] ‒ jud. Hunedoara)90, cu Cuvin91 ș.a.m.d. Acest
castru (fals!) episcopal, mai plauzibil, poate fi localizat la Timișoara92. Nu există vreo
mărturie sigură că Dibiskos (fals!) a avut și o mănăstire93. Într-un repertoriu al edi408
409

Bona, 2006, pp. 19‒20.
Muntean, 2007, pp. 36‒37.
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ficiilor cultice94, însă, trebuie inclusă și mănăstirea Tosani sau Rosanu din sudul Banatului (cumpăna sec. IX-X)95.
89

[S.] Marțian, op. cit., p. 141. Contra: pr. acad. M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe
române, I, București, 1991, p. 228; I. Barnea, Date despre Mitropolia Tomisului, în Izvoarele
creștinismului românesc, Constanța, 2003, pp. 203-209 (despre mitropoliții Anichit și Vasile
din sec. X-XI); Istoria Românilor, III, planșa 10 (cruce-engolpion, purtată obișnuit de un episcop).
90
S. Marțian, op. cit., p. 122.
91
Al. Madgearu, The Church Organization of the Lower Danube between 961 and 1020, în
Études Byzantines et Post-Byzantines, IV, Iași, 2001, p. 82.
92
Muntean, Contribuții..., pp. 73 și 78 (n. 72).
93
A. M. Velter, op. cit., p. 159, n. 478.
94
S. Marțian, op. cit., p. 87.
95
Muntean, Exegeze..., p. 75.

Tot în anul 2007, Valentin BUGARIU afirmă:
În Bizanț, după înfrângerea bulgarilor de către Vasile Bulgaroctonul (1018) s-a
înființat Patriarhia (fals! arhiepiscopia) Ohridei, devenită autocefală, bucurându-se
de o largă autonomie bisericească. Ei, îi era subordonată canonic Episcopia de Branicevo (sic! Braničevo), căreia îi era supus şi castrul (fals!) episcopal de la Dibiskos
(fals!), existând astfel din 1019 un centru ierarhic al Banatului (fals!). Majoritatea
cercetătorilor înclină să identifice episcopia cu Jupa (Caransebeş), Alexandru Elian
şi Răzvan Theodorescu o identifică cu vechiul Tibiscum, iar I. D. Suciu cu Timişoara.
După părerea ultimului istoric menționat, în anii 1019-1020, castrul Tibiscum nu mai
exista410.
În același an, Stelian BREZEANU publică o istorie a imperiului bizantin în
care expune și ce crede el despre problema Dibiskos411:
Una dintre cele trei diplome (i.e. prima -n.m.) ale împăratului bizantin Vasile II, prin
care reorganizează biserica din Bulgaria după capitularea țaratului lui Samuel, conține
și lista episcopiilor supuse arhiepiscopiei autocefale din Ochrida, care lua locul patriarhiei bulgare. Între episcopiile aflate în subordinea noii arhiepiscopii figurează și cea
din Branicevo (sic! Braničevo), de pe malul drept al Dunării, de care țineau șase castre (fals!) episcopale. Printre acestea din urmă apare și Dibiscos (fals!), identificată de
istorici cu anticul Tibiscus, din Banat (și cu Timișoara și Kovin -n.m.). Acest fapt atestă
(fals!) existența unei episcopii românești (fals!) pe malul stâng al Dunării, la 1020, asupra căreia se întindea autoritatea bisericii episcopale din Branicevo (sic! fals!412). Ea
trebuie să fi avut o existență scurtă; după 1028-1030 nu mai apare în surse (fals!413),
dispărută, probabil, în împrejurările expansiunii maghiare în Banat (fals!).
În anul 2007, spre lauda sa, Dumitru ŢEICU repudiază unele din cele scrise
cu aproape un deceniu în urmă414:
410

Bugariu, 2014, p. 105.
Brezeanu, 2007, p. 227.
412
cum putea să se întindă asupra unei episcopii autoritatea unei biserici, chiar episcopale?
413
în fapt, este vorba de o menționare unică la ~1019‒1020 ...
414
Țeicu, 2007, pp. 26‒27 (vide și p. 185).
411
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Politica ofensivă a împăratului bizantin Vasile al II-lea (976-1025) a adus în anul
1018 (fals! mai repede -n.m.) frontiera nordică a imperiului pe linia Dunării, odată cu
crearea themei bizantine Paradunavon. Actele împăratului Vasile al II-lea din anii
1019-1020, ce au avut menirea de a reglementa situaţia administrativă şi canonică a
arhiepiscopiei de Ohrida care îngloba de fapt teritoriul fostei patriarhii bulgare din
vremea ţarului Sam[u]el, aduc lumini şi asupra structurilor ecleziastice din spaţiul
bănăţean80. Actele imperilui bizantin au fost emise cu un scop precis la cererea arhiepiscopului Ioan şi ele conţin informaţii cu privire la episcopiile sufragane şi la „castrele” (fals!) aparţinătoare acestora81.
Diploma din 1019 a consemnat pe frontiera dunăreană episcopia de la Braničevo cu
„castrele” (fals!) episcopale la Morava, Semendria, Gročka, Tivisco (fals!) şi Brodskopolje82, urmată de episcopia de Belgrad cu „castre” (fals!) la Gradac, lângă Valjevo
şi Bela Crkva83. A doua chartă a împăratului bizantin din 1020 a consemnat în zona
dunăreană şi episcopia de Vidin între cele 30 (fals! 31 -n.m.) de dioceze ce (sic! care)
formau spaţiul administrativ şi canonic al arhiepiscopiei de Ohrida84.
Integrarea Banatului în structurile canonice şi administrative ale arhiepiscopiei de
Ohrida, în mod global ori numai formal, la începuturile
80

Gyöni (sic! Gyóni), 1947, p. 49.
Madgearu, 2001, p. 14-15.
82
Gyöni (sic! Gyóni), 1948, p. 148-149.
83
Gyöni (sic! Gyóni), 1948, p. 151.
84
Gyöni (sic! Gyóni), 1948, p. 152.
81

veacului al XI-lea, a fost mult discutată în istoriografie, pornind de la informaţiile
izvoarelor diplomatice bizantine amintite mai sus. Identificarea „castrului” (fals!)
episcopal Dibiscos (fals!) a suscitat opinii diverse, fiind plasat, de obicei la Jupa,
anticul Tibiscum85 dar şi la Timişoara86. Istoricul maghiar Mathias Gyöni, cel ce a
abordat în mod special localizarea acestuia a adus argumente filologice şi istorice
din cronici mai târzii din secolul al XV-lea, pentru localizarea sa la Kovin, la vărsarea Timişului în Dunăre87 (fals!). Opinia sa a fost recent reluată şi susţinută în istoriografia română de Al. Madgearu88. Desigur absenţa oricărei dovezi arheologice despre o locuire în secolele X-XII la Jupa, după mai bine de patru decenii de cercetări,
constituie un argument dificil de înlăturat într-o pledoarie de localizare aici, în anticul Tibiscum, a unui centru episcopal în secolul al XI-lea. Amplasarea „castrului” episcopal Bela Crkva, din episcopia de Belgrad, în sudul Banatului am susţinut-o cu ceva
vreme în urmă, pornind de la sugestia întâlnită la Gyöni, pe de o parte şi susţinută de
argumente arheologice89. O privire atentă asupra spaţiului geografic al episcopiei Belgradului în veacul al XI-lea, unde prezenţa bizantină a fost importantă şi consistentă,
sugerează că jurisdicţia acesteia se întindea înspre sud (sic! SV -n.m.), pe valea Savei,
unde era dealtminteri şi celălalt centru episcopal Bela Crkva la nord-vest de Valjevo90.
Deciziile luate de împăratul bizantin Vasile al II-lea în domeniul ecleziastic au vizat
o schimbare de statut a patriarhiei bulgare de la Ohrida într-o arhiepiscopie dar, în
acelaşi timp, ele confirmau structuri ecleziastice mai vechi din veacul al X-lea, din vremea ţarului Samuel91. Influenţa ecleziastică a centrelor episcopale de la Vidin (fals!)
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şi Braničevo la nordul Dunării s-a exercitat aşadar încă de la finele veacului al Xlea şi la începutul veacului al XI-lea.
85

Moravcsik, 1970, p. 110; Theodorescu, 1974, p. 77; Ţeicu, 1998, p. 460.
Suciu, 1977, p. 39-41; Suciu, Constantinescu I, 1981, p. 21; Iambor, 1980, p. 167-168.
87
Gyöni (sic! Gyóni), 1967, p. 45-49.
88
Madgearu, 2001, p. 19.
89
Ţeicu, 1998, p. 460; Gyöni, 1948, p. 151, (Bela Crkva-Palanka).
90
Wasilewski, 1964, p. 465 şi urm; Popović, 1991, p. 171-182; Popović – Ivanisević, 1988, p.
126 şi urm; Popović, 1991, p. 170-183.
91
Gyöni (sic! Gyóni), 1947, p. 45.
86

În anul 2007, Alexandru MADGEARU prezenta:
Se pare că thema Sirmium dispunea de un cap de pod la nord de Dunăre (fals!), la
Cuvin (fals!), a cărui misiune era consolidarea apărării vadului de la Branicevo (sic!
Braničevo) (fals?415). Am demonstrat într-un studiu anterior că la Cuvin se afla acea
localitatea Dibiskos (fals!), care era în 1019-1020 o parohie a episcopiei de Branicevo160 (sic!). Existența unei parohii (fals?416) dependente de o structură bisericească
bizantină implică și extinderea administrației bizantine în acest punct (fals!), a cărui
valoare strategică a fost dealtfel evidențiată în viitoarele conflicte cu Ungaria din secolul al XII-lea (fals?415). Nu există însă motive pentru a susține o întindere mai mare
a themei Sirmium în interiorul Banatului417.
160

Madgearu, 2001, 80-84.

În același an, în cadrul unui proiect transfrontalier finanțat de către Uniunea
Europeană, se publică un Ghid cronologic pentru orașele bănățene, în care aflăm informații conflictuale:
La orașul Caransebeș, Sorin-Marius PETRESCU afirmă că Medieviști maghiari și
români consideră că în localitatea Tibiscum (Tibisco = Divisiskos (fals!)) – Caransebeș (fals!), ar fi funcționat încă din 1019 un castru (fals!) episcopal de rit răsăritean, subordonat patriarhiei de Ohrid418.
În cadrul Capitolului I: De la începuturi până la 1552, găsim scris (de către Ioan
HAȚEGAN?): 1019 - Unii cercetători identifică castrul (fals!) Dibiscus (fals!), din
diploma împăratului bizantin Vasile al II-lea ca fiind Timișoara; opinia lor nu este
împărtășită de marea majoritate a istoricilor și geografilor419 (fals! nimeni nu a făcut
o atare statistică -n.m.).
415

din câte știu, vadul era la vreo 32 km mai în aval de Kovin, la Palanca Vechea, pe unde a fost
construit și podul de vase roman la începutul primului război daco-roman (101 AD). Aici era
și medievala fortificație Haram, lângă care s-a dat groaznica bătălie bizantino-maghiară din anul
1128 și au loc tratative în 1162b (dar nu exclud posibilitatea ca și în zona Kovin să fi existat un
vad; problema necesită încă studiu).
a
Ó-Palánka (l.m.), Stara Palanka (l.s.); azi, parte a Banatska Palanka, RS.
b
Makk, 1989, p. 25, 82.
416
nu avem știință să fi existat și o biserică/parohie la Dibisiskos pentru că primul sigillion al
lui Vasile al II-lea nu menționează astfel de amănunte.
417
Madgearu, 2007, p. 44 (vide și p. 151).
418
Petrescu, 2007, p. 33.
419
Bodó et alii, 2007, p. 55.

647

De departe cel mai "nefericit" text scris pe subiectul Dibiskos este cel semnat de
Ecaterina ŢARĂLUNGĂ și publicat în anul 2007:
Vârşeţ – al doilea oraş ca mărime al Voivodinei, provincie din Banatul Sârbesc, locuit majoritar de români (fals!). Urme de locuire în această zonă din sudul (fals! nordul) Dunării există încă de la sfârşitul paleoliticului şi începutul neoliticului. Cucerirea romană a vizat ambele maluri ale fluviului şi controlul asupra Porţilor de Fier.
Bizanţul şi-a stabilit la Tibiscus (fals!) (Dibiskos (fals!), Diviskos (fals!)), cetate dacică (fals!), astăzi Jupa, lângă Caransebeş, o cetate (fals!) de apărare a ortodoxiei timpurii în faţa catolicismului venit dinspre nord (fals!) (pe insula Şimian (fals!) există
încă urmele ei)420.
Tot în anul 2007, Mircea PĂCURARIU republică o a doua ediție, revăzută
și întregită, a unui compendiu al istoriei bisericii ortodoxe române în care scrie:
Tot de la începutul secolului al XI-lea avem și o știre ‒ dintr-o sursă bizantină ‒ despre existența unei ierarhii superioare bisericești în Banat (fals!). Am amintit și în alt
loc că după căderea Bulgariei apusene sub bizantini, împăratul Vasile II Bulgaroctonul a reorganizat (fals! organizat) Arhiepiscopia de Ohrida în anul 1020 (fals! ante
mai 1020). Într-o diplomă emisă de el, (sic! virgulă între subiect și predicat -n.m.)
apare o listă a eparhiilor supuse Arhiepiscopiei de Ohrida. Pe locul 11 era trecută
Episcopia de Branitza (azi Branicevo (sic!), la răsărit de Belgrad, pe malul drept al
Dunării -fals!), cu șase «castre (fals!) episcopale» (prin «castru» înțelegându-se o
cetate), unul din ele fiind cel din «Dibiskos» (fals!). După părerea unor istorici maghiari (nenominalizați! -n.m.) și români (Al. Elian, Răzvan Theodorescu, ș.a.) prin
Dibiscos (Tibisco) trebuie să înțelegem vechea așezare romană Tibiscum (azi Caransebeș) (fals!), după alții (I. D. Suciu), Timișoara de azi. Indiferent care ar fi explicația
cea mai plauzibilă, cert este (sic!) că în jurul anului 1020 exista un «castru (fals!) episcopal» (probabil sediul unui horepiscop) românesc în Banat (fals!). Probabil, în urma
evenimentelor din anii 1028‒1030 (i.e. războiul dintre Ahtum sau Ohtum și regele maghiar Ștefan cel Sfânt -n.m.), relatate mai sus, și-a încetat existența421 (fals!). Pentru
M. Păcurariu și la Cenad ar fi existat un sediu episcopal sau horepiscopal ordodox422
înainte de această dată. O altă afirmație fără suport documentar ...
În anul 2008, Vasile V. MUNTEAN revine asupra problemei Dibiskos423:
... cruci bizantine din secolele VII-XII sunt expuse în număr reprezentativ la Muzeul
Banatului din Timişoara24 , confirmându-se concluzia pertinentă a unui istoric (i.e.
I. D. Suciu -n.m.) că Timişoara a fost centrul eclesial al românilor bănăţeni din sec.
X până după 1232 (fals!), urmat (format posibil) de Mehadia până la 142825 (fals!).
23

V. V. Muntean, Contribuţii ..., p. 71.
Ibid., p. 65.
25
I. D. Suciu, Monografia ..., p. 43 şi 49.
24

... Un hrisov emis de acelaşi împărat [Vasile II] supranumit „Bulganokton”, adică
420

Ţarălungă, 2007, p. 429.
Păcurariu, 2007, pp. 88‒89.
422
Păcurariu, 2007, p. 88. Afirmația este făcută și de E. Popescu (Popescu, 1988, p. 1122/4).
423
Muntean, 2008, pp. 297‒299.
421
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„ucigător de bulgari”, din anii 1019-1020, atestă existenţa unui castru (fals!) episcopal în Banat, denumit în originalul elen Dibiskas (fals!), aflător sub ascultarea arhiepiscopiei de Ohrida (fals!) ce depindea direct de bazileul de la Constantinopol.28 În
„Istoria Românilor” localizarea lui Cibiskos (sic! Dibiskos -fals!) este imprecisă.29
Recurgând la unii cronicari bizantini (fals! unul singur -n.m.) din sec. XV-XVI (fals!),
necunoscători din păcate ai geografiei Banatului, regretatul bizantinist maghiar M.
Gyóni se gândea ‒ mai puţin sigur ‒ să amplaseze acel Dibiskos (fals!) în apropiere
de Cuvin (fals! chiar la Kovin -n.m.), apoi la municipiul Tibiscum-Jupa sau „în aceeaşi
măsură, la nord, pe malurile Timişului, eventual către Timişoara”30. Identificarea lui
Dibiskos (fals!) fie cu Tibiscum-ul de lângă Caransebeş31, fie cu Cuvin (Kobin (fals!
Kovin -n.m.), ungureşte Keve) nu se poate accepta pentru următoarele motive: la începutul veacului al XI-lea Tibiscum-Jupa nu mai exista. Cât despre Cuvin, trebuie punctat
că acea cetate niciodată nu s-a chemat „Timiş”, iar ‒ etimologic ‒ nu derivă din maghiarul „kö” (piatră).32 Mai curând se poate găsi o paralelă pentru Covin-Kovin în
localitatea Covi din nordul Italiei (sic! ???), pentru că s-au sesizat şi legături ale voievodatului bănăţean cu centrul Europei33, tocmai o cetate de-a lui Glad numindu-se
Horom iar Roma ‒Hram, la un autor oriental34, aceasta nefiind o simplă coincidenţă.
(tocmai asta este, o simplă coincidență! -n.m.) ... Prin urmare, localizarea cea mai
plauzibilă ‒ pentru Dibiskos ‒ rămâne la Timişoara, cetate indicată în documentele
latineşti încă din 1177 (fals!) ca Tymes36. În vecinătatea Timişoarei (i.e. la Remetea
Mare-Gomila lui Gabor -n.m.) s-a descoperit şi o monedă de la suveranul Vasile II,
emitentul hrisovului care glăsuieşte de Dibiskos (fals! Dibisiskos -n.m.).37
28

V. V. Muntean, Bizanţul şi românii, Iaşi, 2005, p. 65-67 (cu comentariu şi identificarea
tuturor (fals!) localităţilor menţionate în diploma „vasiliană”[)].
29
Istoria Românilor, III, Bucureşti, 2001, p. 296.
30
M. Gyóni, L’Église orientale dans le Hongrie du Xe siecle, în „Revue d'Histoire comparée”,
V, 1947, nr. 3, p. 45-46.
31
A. M. Velter, op. cit. (i.e. Transilvania în secolele V-XII: Interpretǎri istorico-politice şi
economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, Ed. Paideia, 2002 -n.m.), p.
84. La S. Marţiam (sic! Marțian) (Biserica pe teritoriile fostelor provincii dacice în sec. VIl - XI,
Târgu Lăpuş 2006, p. 122) Jupa a ajuns în jud. Hunedoara!
32
Cum pledează Al. Madgearu, op. cit., p. 82.
33
Velter, op. cit., p. 61.
Nota mea: Este vorba de solia la bulgari a regelui Arnulf de Carinthia din anul 892, care solicită țarului Vladimir (889‒'93) sistarea vânzării sării către moravi. Autoarea presupunea, imprudent și fără a lua în considerare o variantă terestră mai nordică pentru transport, că sarea provenită din salinele din jurul Turzii era transportată pe râul Mureș și apoi vândută la Slankamen,
pe Dunăre. Ea concluzionează: Controlul bulgar asupra părților dunărene ale Banatului a deschis acestui teritoriu accesul spre centrul Europei invocând Theodorescu, (1974), p. 62.
34
A. Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978, p. 90.
36
I. D. Suciu, Monografia ... , p. 41; Muntean, Bizanţul ... , p. 66; Idem, Precizări privind istoria creştină medievală, ,,Altarul Banatului”, 10-12/2007, p. 39.
37
Linna (sic! Liana) Molnar, Douăzeci de secole de istorie pe o fâşie de pământ, „Flacăra"
din 9 (sic! 8) mai 1987, p. 16; compară Ana Maria Velter, op. cit., p. 85 (Remetea Mare, de
lângă aceeaşi Timişoară). O altă monedă „Vasiliană” s-a aflat la Orşova (N. Dănilă, Elemente ... , p. 717) şi la Branicevo (sic! Braničevo) (Velter, op. cit., p. 314) etc.
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În 2008, Vasile MĂRCULEȚ publică în limba română articolul din 2001424:
Organizarea Bisericii locale [din voievodalul bănățean], instituție care urma să joace un rol important în menținerea și consolidarea influenței Imperiului Bizantin în
aceste regiuni, s-a bucurat, în schimb, de atenție din partea autorităților imperiale,
fiind, de altfel, singurul domeniu în care acestea au intervenit, într-o oarecare măsură, în problemele interne ale formațiunii politice bănățene. Astfel, printre episcopiile
ortodoxe înființate (fals!) de Vasile II între 1019-1020 figurează și una bănățeană
(fals!), de „Dibiskos” (fals!), al cărei (sic! cărui) nume poate fi o formă viciată a
anticului Tibiscum (Jupa) sau Tibiscos (Timiș), dependentă (fals!) de nou înființata
Arhiepiscopie de Ohrid25. ... crearea Episcopiei (fals!) de Dibiskos (fals!) (TibiscumTibiscos (fals!)), dependentă (fals!) de Arhiepiscopia de Ohrida (c. 1019-1020).
Cu aceeași ocazie, Vasile MĂRCULEŢ publică și traducerea în limba română
a considerațiilor sale din 2005:
În al doilea rând, așa cum este binecunoscut în prezent, asupra credincioșilor din
teritoriilor (sic! teritoriile) guvernate de Ahtum își exercita (fals!) jurisdicția religioasă din 1019-1020, Episcopia (fals!) de Dibiskos (fals!), subordonată (fals!) Arhiepiscopiei bizantino-bulgare (fals!) de Ochrida. O problemă care se pune însă în acest
punct al cercetării este legată de statutul juridic al Episcopiei (fals!) de Dibiskos (fals!)
după căderea lui Ahtum, în 1028-1030. Își va fi continuat ea existența și după aeastă
dată? Dacă da, va fi rămas ea în continuare sub jurisdicția Arhiepiscopiei de Ochrida
sau va fi fost trecută sub cea a nou constituitei Mitropolii a Turciei (Ungariei)? Sunt
tot atâtea întrebări care nu pot primi, în prezent, un răspuns categoric.
În ceea ce privește subordonarea religioasă a Episcopiei (fals!) de Dibiskos (fals!),
aceasta rămâne la fel de obscură după 1028-1030, ca și existența sa. Deși nu dispunem de informații privind această problemă, nu excludem totuși posibilitatea, foarte
probabilă de altfel, ca după această dată, pe fondul schimbărilor politice survenite la
nivel local, eparhia (fals!) ortodoxă (fals!), dacă își va fi continuat existența, să fi fost
scoasă [de] sub juristicția Arhiepiscopiei de Ochrida și trecută sub cea a Mitropoliei
bizantino-ungare a Turciei (Ungariei). În absența oricăror informații referitoare la
această problemă, opinia noastră rămâne, în stadiul actual al cercetării, doar o ipoteză de lucru. Rămâne însă ca cercetări viitoare să facă lumină și în această problemă.
... Prin 1019-1020 în teritoriile stăpânite de Ahtum a fost constituită (fals!) Episcopia
(fals!) de Dibiskos (fals!), pusă (fals!) sub jurisdicția religioasă a Arhiepiscopei de
Ochrida425.
În teza sa de doctorat publicată în anul 2008, Silviu OȚA afirmă426:
După cucerirea teritoriului de sub autoritatea lui Ahtum și revenirea Imperiului
Bizantin la Dunărea mijlocie, a avut loc reorganizarea ecleziastică a bisericii ortodoxe. Astfel, Arhiepiscopia de Ohrida avea la 1019 drept sufragane episcopiile de
Braničevo, Belgrad și Sirmium. Episcopia de Braničevo activa și la nordul Dunării
(fals!) prin parohia (fals!) de Dibiskos (fals!) (identificată recent (fals!) cu localita424

Mărculeț, 2008a, p. 45, 48.
Mărculeț, 2008b, pp. 79‒80.
426
Oța, 2008, p. 25.
425
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tea Cuvin301). Indiferent de discuțiile legate de amplasarea geografică a acestui centru,
este important de reținut că biserica ortodoxă activa la nordul Dunării fie prin mitropolia Tourkiei, fie prin episcopia de Braničevo (fals!), ultima aflată în subordinea
arhiepiscopiei de Ohrida.
301

Madgearu 2001, 17-19.

O voce distinctă pe subiectul Dibiskos este cea a lui Adrian Andrei RUSU
(2008)427:
Deşi salutată repetat drept cea dintâi revenire episcopală la nord de Dunăre, episcopia vechiului Dibisiskos (Dibiskos, Tibiskos) [49], identificată la Jupa (Tibiscum)
ori Timişoara de astăzi [50], nu a întrunit nici o unanimitate a istoriografiei bisericeşti europene. Există pentru ea şi o altă localizare, în speţă la Kovin [51]. Indiferent
de amplasament, nu putem şti dacă ea a avut vreun rol dincolo de simpla sa atestare.
Sau dacă – variantă constant exclusă de către români, ea nu s-a lăsat întreţinută de
către neofiţi din elitele bulgare, sârbe sau maghiare!
[49] H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen
Kirche, în Byzantinische Zeitschrift, 2, 1893, p. 23.
[50] M. Gyóni, L’église orientale dans la Hongrie du XIe siècle, în Revue d’Histoire Comparée,
25, nr. 3, 1947, p. 42-49. Preluat de G. Moravcsik, Gy. Székely etc. apoi de către românii Al.
Elian, E. Stănescu, R. Theodorescu, I. D. Suciu (Monografia Mitropoliei Banatului. Timişoara,
1987, p. 40-41 – pentru Timişoara). Dar, tematica fusese preliminată destul de bine deja de
către I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni. Ed. a II-a. Cluj-Napoca, 1995, p. 3033 (în continuare, I. Lupaş, Istoria bisericească).
[51] Opinii trecute în revistă, cel mai nou, de către D. Ţeicu, Geografia eclesiastică a Banatului medieval. Cluj-Napoca, 2007, p. 27, care înclină totodată pentru o localizare în afara
Banatului românesc.

În anul 2009, Vasile V. MUNTEAN consideră că este bine să-și republice teza
de doctorat (pentru a patra oară!), care a fost susținută cu un sfert de secol în urmă, într-o traducere în limba engleză428:
... Regarding the disputed “bishopric of Timiș” we will develop this in a separate
research. We will give only a few details in the next paragraph.
After the conquest (false!) of Bulgaria, through three diplomas from 1019-1020, Basil II reorganizes the Church of Ohrid, which will depend directly to the emperor, as
autocephalous archbishopric. In the castra (false!) depending on the Bishopric of Braničevo, which was under the jurisdiction of Ohrid, was mentioned Tibiskos-Dibiskos
(false! Dibisiskos): Καὶ τὸν ἐπίσκοπον Βρανίτζης εἰς τὴν Βράνιτζαν καὶ τὸν Μορόβισκον καὶ τὸν Σφεν-τέρομον καὶ τὸν Γρόντσον καὶ τὸν Διβίσκον (false!) καὶ τὴν ’Ιστααγλάγγαν καὶ τὸν Βροδάρισκον κληρικοὺς ιε′ καὶ παροίκους ιε′100.
The Bulgarian scholars101 recognized the following cities (false!): Morava,
Semendria-Smederevo, Groska, Stalać and Brodsko, except Tibiskos (false!), identified by some Hungarian and Romanian historians with today Jupa – Župa (the old
Tibiscum near Caransebeș)102, and recently (sic! in 1976 -m.n.) with Timișoara, which
is an acceptable theory103. No matter the result of our investigation, it will never be
427
428

Rusu, 2008.
Muntean, 2009, pp. 56‒58.
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possible to objectively contest the permanence of “the people of the land” (i.e. the
Romanians -m.n.) from this side of the country (i.e. România -m.n.), for this continuity
... We must mention that the three diplomas were transmitted to us through some false
acts (false! act ) since 1272 (false! July 1273 -m.n.), but without any real ground105.
Even in this situation it can be found a seed of trough, because the respective chrysobull (false! sigillion -m.n.) reproduced a precursory state of the bishopric castra429
(false!).
100

This paragraph is reproducted (sic! reproduced) by I.D. Suciu and R. Constantinescu, op.
cit. (i.e. Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului, 1980 -m.n.), p. 21, with little
(sic! big! -m.n.) inadvertences (e.g., in translation, instead of “paroikoi”, appeared “vicars”).
101
Cf. Fontes historiae Bulgaricae, XI, Sofia 1965 (faulty citation! -m.n.), p. 43. At p. 45
gives the writing Βίσισkος (sic! in fact, it’s Βίσισϰον after Beneševič, 1911 with a note c towards the variant offered by Golubinskij, 1871: Διβίσισϰον -m.n.), for D(T)ibiskos (false! the
toponymic reconstruction is unacceptable -m.n.). H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte
Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, BZ, 2 (1893), p. 53 identified the towns: Braničevo, Morava and Semendria.
102
M. Gyóny (sic! Gyóni -m.n.), L’église orientale dans la Hongrie du XI-e (sic! XIe) siècle,
in „Revue d’Histoire comparée”, 25 (1947), p. 49; Al[exandru]. Elian, Les rapports byzantinoroumain. Phases principales et traits caractéristiques, in Bsl. (i.e. Byzantinoslavica -m.n.), 19
(1958), p. 215.
103
I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 41; V. Muntean, Contribuții, p. 73 and
76, n. 72.
...
105
St. Antoljak, Samujlovata država, Scopje, 1969, p. 77, 162-163, casts the doubt on the validity of the “Basil’s” chrysobulls, after he made in September the 9th 1966, at the Congress
of Byzantinology from Oxford, a communication on the same theme. It is curious that R[adivoje]. Ljubinović (Traditije Primae Justinijanae u titulaturi Ohridskih Arhijepiskopa (sic! Традиције Приме Јустинијане у титулатури охридских архиепископа / Tradicije Prime Justinijane u titulaturi ohridskih arhiepiskopa -m.n.), „Starinar”, 17, 1967, p. 61-76, with a French
abstract) although he knew it, he did not took into consideration the “critical contribution” of
his conational. Beside Ljubinović thinks that the archiepiscopate of Ohrid represents the legal
and direct continuity of the old Bulgarian Church since Boris, Simeon and Peter’s time, having
the rights of the famous Justiniana Prima (ibid., p. 76). But in Basil II’s diplomas, Prima Justiniana is not mentioned. Only towards the year 1143 John Komnenos, the son of the sebastocrator Isaac and archbishop of Ohrid, succeedes to revive the title forgotten for the last five
centuries, a juridical fiction made to give to Ohrid the privileges which belonged to Justiniana
Prima (cf. L. Bréhier, Institutions, p. 375).

În 2009, pe atunci încă Asist. Univ. Drd., Florin DOBREI își afirmă crezul:
De o jurisdicție directă a Arhiepiscopiei de Ohrida sau a sufraganei sale (fals!) din
Dibiskos/Tibisco32 (fals!) asupra Hunedoarei, credem că nu poate fi vorba.
32

Nicolae V. Dură, „Relațiile canonice ale Bisericii românești nord-dunărene cu scaunele
430
episcopale din sudul Dunării“, MB XXXVI (1986), nr. 2, p. 42-43 .

În anul 2010, într-un Curs sintetic, Pr. prof. univ. dr. Vasile V. MUNTEAN
reia ad litteram (adică, se auto-plagiază) ce scria în anul 2005:
429
430

Nici traducerea "supervizată" nu rezolvă inadvertențele textului românesc (vide supra).
Dobrei, 2009, p. 55.
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Un hrisov emis de acelaşi imperator [Vasile II] (1019/1020) atestă existenţa unui castru (fals!) eparhial Bisiskos‒Tibiskos (fals!) (Timişoara (fals!)) sub ascultarea arhiepiscopiei de Ohrida (fals!) ce depindea direct de împăratul „Bulgarocton”. Încercarea unor herodoţi de a localiza această cetate (fals!) episcopală (sau horepiscopală)
în altă parte decât la Timişoara (fals!), n-are sorţi de izbândă. În apropierea Timişoarei s-a descoperit chiar o monedă de la Vasile II (976‒1025), emitentul edictului
cu pricina. Nici „transferul” la Jupa - Tibiscum nu se confirmă, deoarece toponimul
Tyvisk sau Tövisk invocat (chipurile, că ar reproduce anticul Tibiscum) apare, e adevărat, în 1440 în unele documente bănăţene redactate în latină, dar la 1447 este citit
şi transcris de către editor în mod corect: Tyws = Teiuş (fals!) sau Spini431.
În același an, Vasile V. MUNTEAN expune și următoarele rânduri432:
Referitor la Patriarhia bulgară, trebuie spus că a fost redusă la treapta de arhiepiscopat ce depindea direct de împărat, situaţie paracanonică. Aşadar Arhiepiscopia
de Ohrida a fost reorganizată de Vasile al II‑lea în anii 1019–102031 prin trei diplome sau hrisoave (chrysobulle -fals! Vasile al II-lea menționează clar că este vorba de
trei sigillion -n.m.); vlahilor „din toată Bulgaria“ li se va crea o episcopie proprie32
(fals! nu acum -n.m.). Unul din documente (din 1020) (sic! ante luna mai 1020 -n.m.)
atestă existenţa în Banat a unui castru (fals!) episcopal, numit Dibiskos (fals!)/Tibiskos
(fals!), acesta fiind localizat mai nou (fals! -din 1976 -n.m.) la Timişoara, în apropierea căreia s‑a descoperit tocmai o monedă de la Vasile al II‑lea Macedoneanul33 (irelevant! -n.m.). Identificarea lui Tibiskos (fals!) fie cu Tibiscum-ul de lângă Caransebeş,
fie cu Cuvin (Kovin, în Serbia) nu se poate accepta pentru următoarele motive: la începutul veacului al XI‑lea Tibiscum-Jupa nu mai exista, iar cetatea sau oraşul Cuvin
niciodată nu s‑a chemat Tibisko, cum presupun unii cercetători34.
31

Comentar şi literatură de specialitate, la V. Muntean, Bizanţul şi românii. Cercetare comparativă privind organizarea mănăstirilor, Iaşi, 2005, pp. 65–67.
32
Petre Ş. Năsturel, Les Valaques de l’espace byzantin et bulgare jusqu’ à la conquête ottomane, în tomul Les Aroumains, Paris, 1989, p. 73.
33
V. Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990, p. 76.
34
Idem, Exegeze istorice şi teologice, Timişoara, 2005, p. 76 (cu bibliografie).

Nimic din ce scrie Laurenţiu NISTORESCU în anul 2012 nu este adevărat:
Tibiscum-Caransebeş (fals!) reapare în documentele ecleziastice din epoca basileului
Vasile cel Mare – spre exemplu, în 1011 (fals!433) (indicat drept castrum (fals!) Tibisco)
(fals!) şi în 1020 (fals! ante mai 1020), sub numele uşor alterat Dibiskos (fals!), ca
centru sufragan episcopiei de Branicevo (sic! Braničevo) –, în condiţiile în care continuitatea de locuire (fals!) şi o activitate indicând cert un statut suprarural (fals!) este
documentată arheologic (fals!) în arealul imediat al oraşului antic (fals!) pentru toate
secolele (fals!) care au urmat consemnării din Notitia Dignitatum (fals!)434.
Câteva mici corecții sunt absolut necesare:
431

Muntean, 2010, p. 52.
Muntean, 2010a, p. 37.
433
Chiar dacă nu citează, data greșită de 1011 îi trădează sursa: Pascu, 1989, p. 299.
434
Nistorescu, 2012, p. 33.
432
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■ între anticul Tibiscum-Jupa și medievalul Caransebeș sunt peste 5 kilometri în linie
dreaptă, iar între cele două nu există vreo "continuitate";
■ nu există vreun document ecleziastic din vremea lui Vasile al II-lea din anul 1011
care să menționeze vreun castrum Tibisco! Este vorba aici doar de citare necritică a
prostiilor scrise de alții (neindicați și astfel pe deplin asumați!);
■ nu a fost publicată până acum vreo dovadă arheologică din arealul imediat al anticului Tibiscum-ului, care să certifice o locuire aici în perioada post 378 AD435.
În același an, Vasile V. MUNTEAN publică un prim volum dintr-o monografie dedicată Arhiepiscopiei Timișoarei, în care reia "problema" Tibiskos-Dibiskos436:
În continuare, câteva precizări legate de controversata „episcopie a Timișului”163.
163

Nicolae-Șerban Tanașoca, Bizanțul și românii, Ed. Fundației PRO, București, 2003, p.
18; A. A. Rusu, Creștinismul românesc în preajma Anului O Mie: în căutarea identității, în Vocația istoriei. Prinos Profesorului Șerban Papacostea, Ed. Istros, Brăila, 2008, p. 54. G. Mihăilă
(în Studii de lingvistică și filologie, Ed. Facla, Timișoara 1981, p. 177) a arătat (fals! a afirmat greșit -n.m.) că Biserica română bănățeană nu a devenit dependentă de Biserica bulgară,
ci de cea bizantină (fals! dacă unui filolog i se mai poate trece cu vederea ignoranța privitoare
la canoanele bisericești, nu de aceeași îngăduință beneficiază un preot prof. univ. dr. -n.m.).

După supunerea Bulgariei, prin trei diplome din 1019‒1020, Vasile II reorganizează bisericește Ohrida, care va depinde strict de împărat (atitudine paracanonică), ca
arhiepiscopie autocefală164. Între castra (fals!) atârnătoare de episcopia de Branicevo
(sic! Braničevo), aflată sub jurisdicția ohridiană, era trecut și Tibiskos (fals!)-Dibiskos (fals!)165 (anexa 4 a), alături de alte cetăți (fals!). Învățații bulgari au recunoscut
următoarele: Morava, Semendria-Smederevo, Groțka, Stalać și Brodsko166, afară de
Tibiskos (fals!). Încercarea unor herodoți de a localiza această cetate (fals!) episcopală în altă parte decât la Timișoara, n-are sorți de izbândă; în „Istoria Românilor”,
vol. III, amplasarea este imprecisă167. În apropiere Timișoarei s-a descoperit (ante
mai 1987 -n.m.) tocmai o monedă de la Vasile II (irelevant! -n.m.), emitentul hrisovului cu pricina168. Nici „transferul” la Jupa-Tibiscum nu se confirmă, deoarece toponimul Tyvisk sau Tövisk invocat, chipurile, că ar reproduce anticul Tibiscum (cu
existență până în sec. VI‒VII -fals!) apare, e adevărat, în 1440 în unele documente
bănățene redactate în limba latină, dar la 1447 este citit și transcris de către editor
(i.e. PESTY Frigyes -n.m.) (fals!)437 în mod corect Tyws =Teiuș (fals!) sau Spini169.
Recurgând la unii cronicari elini (fals! unul singur -n.m.) din sec. XV‒XVI (fals!)
(necunoscători ai geografiei Banatului), alți specialiști (fals! unul singur în istoriografia românescă, Al. Madgearu -n.m.) s-au gândit să identifice acel
164

V. Muntean, Organizarea..., p. 35; Idem, Byzantium, p. 57 (cu bibliografie). Fragmentul
cu pricina este reprodus ‒ în transliterație ‒ de Suciu și Constantinescu (Documente, p. 21),
cu mici inadvertențe (fals! mari); de ex. La traducere, în loc de pareci, au apărut parohi.
165
Bisikos în Fontes historiae Bulgaricae, XI, Sofia 1965, p. 45; Dibisiscon la D. Benea (Dacia sud-vestică..., p. 146); Divisiskos la P. Bona (Episcopia Caransebeșului, p. 19). Să se
435

vide și Ardeț, 1996, p. 417.
Muntean, 2012, pp. 39‒41.
437
vide Anexa I.
436
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vadă ‒ pentru scrierea corectă a toponimului ‒ N. Drăganu (Românii..., p. 245, 246, 248‒
250) și I. D. Suciu (Monografia, p. 39‒41).
166
Fontes historiae Bulgaricae (cit.) p. 43.
167
Ist. Rom., III, p. 296.
168
Linna (sic! Liana) Molnar, Douăzeci de secole de istorie pe o fîșie de pămînt, în „Flacăra“,
9 mai 1987, p. 16; compară Anna-Maria Velter (op. cit., p. 85: Remetea Mare, de lângă aceeași Timișoară). O altă monedă „vasiliană“ s-a aflat la Orşova şi la Branicevo (sic! Braničevo). Vezi și I. D. Suciu, Monografia, p. 42 (și n. 43).
169
V. Muntean, Exegeze istorice și teologice, Ed. Marineasa, Timișoara 2005, p. 76 (cu detalii bibliografice.

Tibiskos în apropiere de Cuvin (ung. Keve)170; trebuie reținut că acea cetate niciodată
nu s-a chemat „Timiş“. În fine, s-a opinat că centrul eclesial al românilor bănățeni s-a
menținut ‒ în ciuda vicisitudinilor istoriei ‒ până în 1232171 (fals!), când funcțiile sale
vor fi fost preluate de Mehadia172 (fals!).
170

Al. Madgearu, Organizarea bisericească la Dunărea de Jos în perioada 971‒1020, în SMIM,
XIX, 2001, p. 19 (versiunea engleză, în EBPB, IV, 2001).
171
Suciu – Constantinescu, Documente, p. 67 (nr. 13); I. D. Suciu, Monografia, p. 43.
172
I. D. Suciu, op. cit., p. 43 și 49.

În anul 2012, Paul NIEDERMAIER alocă o carte Habitatului medieval din
Transilvania, care reprezintă o cercetare întinsă pe 40 de ani. Nu înțeleg ce are regiunea
bănățeană și Timișoara cu Transilvania, dar acum voi menționa doar rândurile dedicate problemei Dibiscos438:
Biserica de rit bizantin. Influența Bizanțului asupra regiunii și împletirea istoriei
Transilvaniei cu forțele politice ale Bulgariei, permit presupunerea pătrunderii timpurii a creștinismului de rit oriental pe teritoriul României de azi. Pentru început, se
știe de dependența bisericii (fals!) din Dibiscos (fals!) de episcopia Braničevo157, localizarea orașului (fals!) întâmpină însă anumite dificultăți: s-a susținut situarea lui pe
locul Cuvinului sau al Timișoarei158 (fals! nu doar aici, ci și la Tibiscum-Jupa).
157
158

R. Teodorescu, Bizanț, p. 77, vezi și I. D. Suciu, Contribuții, p. 1051-1058.
I. Crișan, Așezări rurale, p. 47, 96.

În anul 2013, Vasile MĂRCULEŢ revine și el asupra problemei Dibiskos439:
În primul din cele trei chrysoboule (fals! sigillia) emis în 1019, între scaunele episcopale sufragane Arhiepiscopiei de Ochrida, la poziţia 11 este menţionat cel de Branitza (Βράνιτζα) sau de Braničevo. Referindu-se la juriasdicţia Epicopiei de Branitza
(Braničevo), diploma imperială precizează că „episcopul de Branitza să aibă în Branitza, Morobiskos, Sphenteromon, Groston, Dibisiskos (Διβίσισκος), Istraaglaggam
şi Brodarisko 15 klerikes (sic!) şi 15 paroikes (sic!)”2.
Statutul celor şase localităţi dependente de Episcopia de Branitza (Braničevo), implicit al Dibiskosului (fals!), rămâne unul controversat. Istoricul ungur Mathias Gyóni
identifica Dibiskos cu un kastru episcopal dependent de Episcopia de Branitza (Braničevo)3. Răzvan Theodorescu vedea în Dibiskos (fals!) un important centru cu „atribuţii de control spiritual al vieţii religioase” din regiune4. Alexandru Madgearu consideră
438
439

Niedermaier, 2012, p. 54.
Mărculeţ, 2013, p. 1, 2, 3.
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localitatea Dibiskos (fals!) ca fiind doar o parohie sufragană respectivei eparhii5.
Stelian Brezeanu este de părerea că la Dibiskos funcţiona o episcopie românească
„asupra căreia se întindea autoritatea bisericii episcopale din Braničevo”6.
Majoritatea istoricilor (fals!440) care au studiat această problemă au văzut în numele Dibisiskos o formă coruptă a celui de Dibiskos şi, plecând de la această constatare (fals!), au identificat în respectivul kastru (fals!) episcopal reşedinţa unei eparhii
(fals!) de rit oriental, care funcţiona pe malul stâng al Dunării inferioare. În ceea ce
ne priveşte, considerăm că funcţionarea unei episcopii în subordinea celei de Branitza
(Braničevo) s-ar justifica numai dacă rangul ultimei ar fi fost unul mitropolitan. Pentru
epoca respectivă, un scaun mitropolitan subordonat unei arhiepiscopii este însă puţin
probabil. În consecinţă, având în vedere, statutul său de centru religios subordonat
Episcopiei de Branitza (Braničevo) avem serioase rezerve în a identifica în Dibiskos un
scaun episcopal. Considerăm deci că în regiunile dependente de el a funcţionat o structură ecleziastică inferioară episcopiei, probabil un arhidiaconat (protopopiat) (fals!)
sau un exarhat (fals!).
Localizarea kastrului (fals!) episcopal de la Dibisckos (sic! Dibiskos -fals!) rămâne
o problemă încă neelucidată. Unii istorici se pronunţă pentru Jupa-Tibiscum (jud.
Timiş (fals! jud. Caraș-Severin -n.m.)), alţii pentru Timişoar (sic! Timișoara), iar alţii
pentru Cuvin-Kewe-Kovin (Serbia)7. În opinia noastră, localizarea kastrului episcopal (sic!441) de la Dibiskos are puţină însemnătate. Important rămâne faptul că nominalizarea lui confirmă existenţa (fals!) unei organizări ecleziastice de rit răsăritean
(fals!), situată pe malul nordic al Dunării (fals!), în arealul Banatului actual (fals!),
fără îndoială, anterioară momentului atestării. ...
Nu cunoaştem cât timp a funcţionat prezumtiva Episcopie (fals!) de Dibiskos (sic!).
Credem că existenţa sa a fost una foarte scurtă. Foarte probabil, odată cu organizarea Arhiepiscopiei de Ochrida scaunul episcopal (fals!) de la Dibiskos (fals!) a fost
coborât într-o structură de rang inferior (fals!442) şi pusă sub jurisdicţia Episcopiei
de Branitza (Braničevo). Nu este exclus ca măsura să fi avut ca scop şi menajarea
susceptibilităţilor Ungariei (fals!). ...
Finalizarea prezentului demers ne permite concluzia că la începutul secolului al XIlea în Banat (fals!) a funcţionat un centru ecleziastic la Dibiskos (fals!). Subordonarea acestuia faţă de Episcopia de Branitza (Braničevo), exclude posibilitatea ca el să
fi funcţionat ca o episcopie.
1. H. Gelzer, Ungerdruckte und wenig Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, II,
„Byzantinische Zeitschrift”, II, 1893, p. 42-46; Fr. Dölger, Regesten des Kaiserurkunden des
Oströmischen Reiches von 565-1453, 1. Teil, 2. Halband: Regesten von 867-1025, zweite auflace (sic! Auflage) neu bearbeitet Andreas E. Müller, München, 2003, reg. 806-807.
440

Nu a făcut nimeni o atare statistică, iar din acest material se poate limpede vedea altceva ...
După ce tocmai a respins existența unui scaun episcopal la Dibiskos, autorul folosește un
termen ‒ kastru episcopal ‒ legat de acesta ...
442
foarte "ingenioasă" această "speculație" doar că Vasile al II-lea spune foarte clar în cel de-al
doilea sigillion (mai 1020) cum au stat lucrurile; a păstrat intact patrimoniul mitropoliei de Ohrid
dinainte de 1018 (și doar a coborât-o pe aceasta la rang de arhiepiscopie autocefală dependentă
direct de împărat, conform primului sigillion).
441
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2. Ibidem, p. 43; Ibidem, reg. 806; M. Gyóni, L’évêché vlaque de l’archevêché bulgare d’Achris aux XIe-XIVe siècles, „Études Slaves et Roumaines”, I, 1948, 3, p. 151; I.D. Suciu, R.
Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. I, Timişoara, 1980,
p. 18.
3. M. Gyóni, op. cit., p. 151.
4. R. Theodorescu, Byzance, Balkans, Occident dans la civilisation roumaine aux Xe-XIIe
siècles; „Chaiers de la civilisation médiévale”, XV, 1972, 60, p. 268 (în continuare: Byzance,
Balkans, Occident).
5. Al. Madgearu, Organizarea bisericească la Dunărea de Jos în perioada 971-1020, „Studii
şi Materiale de Istorie Medie”, XIX, 2001, p. 17-19 (în continuare: Organizarea bisericească);
Al. Madgearu, The Church organization at the Lower Danube between 971 and 1020, „Études
Byzantines et Post-Byzantines”, vol. IV, Iaşi, 2001, p. 80-83 (în continuare: The Church organization).
6. S. Brezeanu, Istoria Inperiului Bizantin, Bucureşti, 2007, p. 227.
7. Gy. Székely, La Hongrie et Byzance aux Xe-XIIe siècles, „Acta Historica Academiae
Scientiarum Hungaricae, XIII, 1967, 3-4, p. 302; R. Theodorescu, Byzance, Balkans, Occident, p. 268; Al. Madgearu, Organizarea bisericească, p. 17-19; Al. Madgearu, The Church
organization, p. 81-83; S. Brezeanu, op. cit., p. 227.

Într-o consistentă notă a studiului său despre Legenda Sancti Gerhardi episcopi și Deliberatio supra hymnum trium puerorum: două izvoare fundamentale pentru
istoria Banatului în prima jumătate a secolului al XI-lea, publicată în 2013, Remus
Mihai FERARU atinge și problema Dibiskos:
82
După cucerirea Țaratului Bulgar al lui Samuel (1018), împăratul Vasile al II-lea
Bulgaroctonul a dat o nouă organizare bisericească teritoriilor anexate Imperiului
Bizantin. Printr-o diplomă imperială emisă în 1020, basileul a redus Patriarhia bulgară de Ohrida la rangul de arhiepiscopie autocefală subordonată direct împăratului
și nu patriarhului ecumenic, H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümverzeichnisse de orientalischen Kirche II, în „Byzantinische Zeitschrift”, nr. 2, 1893, p.
42; 46-47 (prescurtat infra, Ungedruckte ...)[.] Este foarte probabil (fals!) ca structurile ecleziastice din Banat să fi fost subordonate ierarhic centrelor episcopale suddunărene aflate sub jurisdicția arhiepiscopiei de Ohrida. Acest fapt rezultă dintr-o diplomă emisă de Vasile al II-lea în anul 1020 (fals?) care menționează episcopiile aflate
sub jurisdicția arhiepiscopiei de Ohrida; între acestea figurează și Episcopia de Braničevo (la est de Belgrad, Serbia) de care aparțineau șase castre (fals!) episcopale,
printre care și cel de la Dibiskos (fals!), identificat de majoritatea istoricilor (fals!
nimeni nu a făcut o atare statistică! -n.m.) cu vechea așezare romană Tibiscum (Jupa,
jud. Caraș-Severin). Unii istorici înclină să identifice castrul Dibiskos (fals!) cu actualul oraș Timișoara; H. Gelzer, Ungedruckte ..., p. 46; R. Theodorescu, op. cit., p.
77; I. Hațegan, op. cit., p. 41; Nelu Zugravu, Geneza creștinismului popular al românilor, București, 1997, p. 488; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Compendiu (ediția a II-a revăzută și întregită), Ed. Andreianu, Sibiu, 2007, p. 88;
Dumitru Țeicu, Geografia ..., pp. 26-27; A. Bejan, Banatul ..., p. 129443.
În același an, Alexandru MADGEARU scrie:
443

Feraru, 2013, pp. 146‒147, nota 82.
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It appears that the theme of Sirmium had a bridgehead on the left bank of the Danube,
at Kuvin (false!), the purpose of which was the defense of the ford at Braničevo. I have
demonstrated elsewhere that Kuvin is the same as Dibiskos (false!) mentioned in 1019
and 1020 (false!) as a parish of the bishopric of Braničevo.222 The existence of a parish
integrated into a Byzantine ecclesiastical structure implies that the Byzantine administration extended on the northern bank of the Danube (false!), the strategic value of
which would be obvious in the subsequent conflicts with Hungary. There is, however,
no proof that the theme of Sirmium extended any farther into the Banat.
222

Madgearu 2001, 80–84.

În teza sa de doctorat444 susținută în anul 2013 și publicată doi ani mai târziu,
care era dedicată unor chestiuni pur tehnice445, Adrian CÎNTAR consemnează în
cadrul analizei istoriografice dedicate sitului Tibiscum-Jupa și faptul că446:
În anul 1018 (fals?), între eparhiile subordonate arhiepiscopiei de Ohrida, înființată de împăratul Vasile al II-lea Bulgaroctonul, este amintită (fals!) și cea de Divisiskos (fals!). În general (fals!), specialiștii sunt de acord în a identifica Divisiskos
(fals!) - Dibiskos (fals!) cu anticul Tibiscum (fals!) știind faptul că și celelalte eparhii
au fost înființate tot pe locul unor cunoscute așezări antice151.
Referitor la termenul Dibiskos (fals!) - Bίσισkoς sau Διβίσkoς (fals!), aceasta a fost
cea de-a șasea (sic! a patra) parohie a diocezei Braničevo atestată de primul edict al
lui Vasile al II-lea de la 1019. Dibiskos (fals!) a fost căutat undeva în apropierea râului
Timiș, deoarece M. Gyóni care a studiat atent edictul a dedus că Dibiskos (fals!) este
un nume cu originea în denumirea antică a râului – Tibiscus, și a propus localizarea
la Cuvin152. Localizarea sa la Jupa – Tibiscum a fost susținută de mulți istorici maghiari
și români, alții chiar au crezut că ar trebui identificată cu Timișoara deoarece a fost
un oraș important începând cu secolul XII și că a apărut în surse începând cu 1212
(fals!) cu denumirile de Themes, Temes sau Tymes. Numele râului a avut aceeași
formă la mijlocul secolului al X-lea, ceea ce înseamnă că se transformase deja din
Tibiscus în Timiș. Autorul acestui studiu susține părerea că localizarea a fost la Cuvin
pe baza unei cronici grecești de la 1519 (fals!), care a înregistrat localitatea Timbisko,
referindu-se la războaiele ungaro-otomane din anii 1439 și 1443. Localizarea oferită
de context este pe malul stâng al Dunării, vizavi de Semendria (Smederevo), de unde
și identificarea Dibiskos (fals!) – Cuvin. M. Gyóni a observat că denumirea Temes a
supraviețuit până acum la Cuvin (Temeskubin), fiind numele insulei dintre Cuvin și
Palanka153. Timbisko reprezintă atunci un alt nume pentru Cuvin (fals!), nume schimbat de conducerea maghiară în denumirea păstrată și azi. Numele Timbisko a dispărut după secolul al XVI-lea154.
Și în evul mediu izvoarele documentare amintesc locul și denumirea așezării antice
(fals!) în mai multe variante - Tyvisk (1440), Tyws (1447) și Tews (1470) - identificată exact în hotarele localităților Iaz (fals!), Ciuta155 (fals!).
444

coordonator Doina BENEA.
Aplicabilitatea sistemelor grafice 2D și 3D în studierea evoluției arhitectonice a așezării civile
de la Tibiscum.
446
Cîntar, 2013, pp. 35‒36 (PhD); Cîntar, 2015, pp. 45‒46.
445
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151

Gyóni 1948, p. 148-159 apud Benea, Bona 1994, p. 123;
Gyóni 1947, p. 45-46 apud Madgearu 2001, p. 81;
153
Gyóni 1947, p. 46-49 apud Madgearu 2001, p. 82;
154
Madgearu 2001, p. 80-82;
155
Frigyes 1877/1878, passim apud Benea, Bona 1994, p. 123;
152

Silviu OȚA are privilegiul de a-și vedea publicată traducerea tezei sale doctorale la pestigioasa editură Brill447, în anul 2014, motiv pentru care opinia sa este singura
din întreaga istoriografie românească care este citată (o singură dată) de către vecinii
sârbi:
Meanwhile, a drastic re-organization of the ecclesiastical structures in the Balkans
was under way. In 1019, the archbishopric of Ochrid received Braničevo, Belgrade,
and Sirmium as suffragan sees. Of all three, Braničevo appears to have had some influence in the lands north of the Danube through the church of Dibiskos (false!), a center recently (false!) identified with Cuvin.73 Moreover, the Byzantine Church exercised
control over the lands north of the Danube through the bishopric of Tourkia448.
73 Madgearu (2001), pp. 17–19.

În același an, Valentin BUGARIU publică un volum de studii în care apare
și articolul său din 2007449.
Tot în anul 2014, Ioan Aurel POP scrie450:
... din diplomele împăratului Vasile al II-Iea, date în anii 1019-1020, reiese că între
eparhiile subordonate (sufragane) arhiepiscopiei sau mitropoliei de Ohrida (din Macedonia) se afla şi cea de la Branicevo (sic! Braničevo), cu un centru la cetatea (castram)
(fals!) Dibiscos (sic! Dibiskos -fals!). Acest nume nu are sens decât dacă este asimilat
cu Tibiscos, denumirea antică a râului Timiş (fals! și a râului Tisza post mijlocul secolului al XV-lea -n.m.) şi a unei aşezări (care? -î.m.) din vecinătate. Însă aceasta nu
arată că biserica bănăţeană (sau bisericile bănăţene) ar fi fost dependentă (dependente) de scaunul Ohridei şi cu atât mai puţin Morisena, situată înspre nord de Timiş.
p. 1013: Dibiscos/Tibiscos (Timiş, România) [p.] 353 (sic! 357).
În același an, în cadrul unui proiect european, apare al patrulea număr al revistei Petru Cârdu, care va cuprinde perspective ale istoricilor bănăţeni despre Banatul istoric. În acesta este publicat și un articol al prof. drd. Valeriu MOȘNEANU, în
care apare:
... tradiţionalul centru Dibiscos (sic Dibiskos -fals!) (Timişoara) (fals!) amintit în
documente (fals! unul singur -n.m.) bizantine451.
La lansarea revistei Morisena în anul 2016, Acad. Ioan-Aurel POP a contribuit
cu un studiu despre ducatul lui Ahtum (Ochtum) în care expune452:
Despre apartenența acestor teritorii la jurisdicția bisericească superioară ortodoxă
447

colecția East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, General Editor:
Florin CURTA.
448
Oța, 2014, p. 31.
449
Bugariu, 2014, pp. 101‒118.
450
Pop, 2014, p. 357.
451
Moșneanu, 2014.
452
Pop, 2016, p. 5.
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nu există informații sigure. S-ar putea ca mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Morisena
să fi avut rang de stavropighie, deoarece starețul său pare să dispună de autoritate mai
mare și de atribuții mai multe decât era obișnuit29. În jurul Bizanțului, existau în acea
vreme mănăstiri al căror stareț era hirotonisit drept episcop. Pe de altă parte, din diplomele împăratului Vasile II, din 1019-1020, reiese că între episcopiile subordonate
mitropoliei de Ohrida (Macedonia) figura și cea de la Branicevo (sic! Braničevo),
având un centru episcopal la Dibiscos (fals!), asimilat cu Tibiscos (Timiș)30. Însă dependența întregii biserici bănățene din acea vreme de scaunul Ohridei este greu de
dovedit. Oricum, Morisena pare situată în afara unei astfel de dependențe.
30

I. I. Nistor, Legăturile cu Ohrida și exarhatul Plaiurilor, în Analele Academiei Române,
M. S. I., s. III, tom 27, mem. 6, 1945, passim; Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I-IV, ClujNapoca, 1971-1989, IV, p. 299; A. Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995, p. 129.

În anul 2017, s-a considerat că este bine ca în programul celei de a 43a ediții
a Simpozionului internațional de istorie și arheologie In Memoriam Constantin Daicoviciu, organizat de către Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
din Caransebeş, să fie menționat și faptul că:
In a diploma of the Emperor Vsile (sic!) the IInd Bulgaroctonul (sic!) of Byzantium
(976-1025) from year 1020 was mentioned an episcopal camp (false!) at Dibiskos
(false!) – probably the ancient Tibiscum (i.e. lângă Jupa -n.m.) from the roman times
(false!) ...453
Într-o istorie bisericească, dedicată episcopiei Caransebeșului de către Daniel
ALIC în anul 2017, se spune454:
Un urmaş [al voievodului creștin (fals!) Glad], Ohtum sau Ahtum, era vasal (fals!)
al împăratului constantinopolitan Vasile II care prin 3 diplome din 1019-1020 reorganizează Ohrida ca arhiepiscopie autocefală. Între castra (fals!) aparţinătoare sub
raport jurisdicţional era trecut şi Tibiskos (fals!) – Dibiskos (fals!) (Timişoara).5 (fals!)
Acest centru eclesial (cel puțin, horepiscopie -fals!) al românilor bănăţeni s-a menţinut până în 1232 (fals!), când funcţiile sale – se presupune, nu fără temei – vor fi preluate (fals!) de Mehadia.
5

Ibidem (i.e. Vasile MUNTEAN, Monografia Arhiepiscopiei Timişoarei, I, Ed. Învierea,
Timişoara 2012), p. 40.

În 2018, Alexandru MADGEARU publică o Ed. a 3-a, rev. şi adăugită a cărții sale din 2007 dedicate organizării militare bizantine la Dunăre în secolele X‒XII455.
Într-un studiu dedicat în anul 2019 sensibilităților etnice și confesiunilor în
Ţara (fals!) Caraşului, Ionel BOTA tipărește și rândurile456:
Vasile II (în 1019-1020) emite un document prin care subordona castrul (fals!) episcopal „Dibiskos” (fals!) la dieceza Branicevo (sic! Braničevo). Aşadar, castrul (fals!)
episcopal Timiş, din acel an 1019, e diferit de mănăstirea Morisena.176
176. GH. I. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, ALEX. FILIPAŞCU, Istoria Bisericii Române, I-II, Bucureşti, 1957-1958, passim.
453

Ardeț et alii, 2017, p. 15.
Alic, 2017, p. 7.
455
Madgearu, 2018.
456
Bota, 2019a, p. 15.
454
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Referința bibliografică invocată457 nu conține vreo aluzie la Dibiskos, care este necunoscut celor trei autori ...
Dorind să-și disemineze cât mai abitir ideile, el se auto-plagiază în același an458.
În 2019, Alexandru MADGEARU, în cartea sa dedicată expansiunii maghiare
în Transilvania, consideră că este folositor să amintească și de patru descoperiri arheologice (fără context!) din spațiul bănățean ori cel sud-dunărean459:
Localitatea Kuvin (cu numele vechi Timbisko) (fals!) a fost sediu de parohie (fals!)
în cadrul episcopiei de Braničevo, care a fost constituită în arhiepiscopia de Ohrid,
în anul 1020, pe baza structurilor ecleziastice moştenite de la Bulgaria ţarului Samuel326. Există o spadă descoperită la Kuvin (în patrimoniul Muzeului [Național al] Banatului din Timișoara), care se poate data cel mai probabil la începutul secolului al Xlea327. O spadă similară cu cea de la Kuvin s-a descoperit într-un mormând de înhumație orientat N-S, din secolul al X-lea, la Tekija (localitate situată pe malul drept al
Dunării, vis-à-vis de Orșova)328. Această așezare amplasată pe locul unui fost castru
roman (Transdierna) a putut face parte și ea din voievodatul lui Glad. Mormântul
respectiv a aparținut eventual unui războinic nomad (kavar sau peceneg), deoarece
orientarea sa era diferită de cea creștină. Altă spadă din secolul al X-lea s-a descoperit chiar la Orșova (scoasă din apele Dunării)329, iar alta, datată cel mai probabil
în a doua jumătate a secolului al X-lea, provine de la Banatski Brestovac (între Kuvin
și Belgrad)330. Aceste spade de producție apuseană fără context arheologic cunoscut
pot fi atribuite ori războinicilor unguri, ori celor din statul bulgar, ori celor din voievodatul lui Glad (adică, altfel spus, cele 4 spade aparțin tuturor și nimănui! -n.m.).
326

Madgearu, 2018, 56-57.
Pinter 2007, 73-75.
328
Janković 1983, 58, fig. IV/I.
329
Bálint 1991, 245; Iambor 2005, 65.
327

Arheologul Ana Cristina HAMAT scrie, în 2020, exclusiv pe urmele lăsate de
Petru BONA și Doina BENEA în anul 1994:
În concluzie, teritoriul anticului Tibiscum și ruinele romane sunt cunoscute și exploatate în epoca medievală, cu dovezi ale reutilizării lor la Caransebeș, Ct. Daicoviciu, Turnu Ruieni și eventual la Obreja și Cărbunari-Țigănești, pentru perioada
secolelor XIV-XV. Primele dovezi de reutilizare a spoliei romane datează din secolele
X-XII și provine din cercetările arheologice ale straturilor de locuire din Tibiscum
(Benea și Bona 1994: 68). Să nu uităm că, cel puțin între secolele VII-XI, Tibiscum
este din nou o așezare importantă, fiind menționat în 1018 printre eparhiile (fals!)
subordonate arhiepiscopiei de Ohrida (fals! episcopiei de Braničevo) cu numele de
Divisiskos (fals!)-Dibiskos (fals!) (Benea și Bona 1994: 123)460 (tr.m).
457

Bota, 2019a, pp. 24‒25, nota 176.
Bota, 2019b, p. 512.
459
Madgearu, 2019, p. 102.
460
To conclude, the territory of ancient Tibiscum and the Roman ruins are known and exploited
during the Medieval Age, with evidence of their reuse at Caransebeș, Ct. Daicoviciu, Turnu
Ruieni and possibly to Obreja and Cărbunari- Țigănești, for the period of 14th-15th centuries.
The first evidance for the reuse of roman spolia dates back to the 10th-12th centuries and comes
458
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În anul 2020, Ioan CHIRILĂ, profesor universitar al Facultății de teologie
ortodoxă de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, preia doar pe jumătate
ideiile lui I. D. Suciu din anul 1977461:
Referirea scrisă datând din anul 1011 (fals!462) cu privire la castrul (fals!) episcopal
din Tibiscum (Jupa) (fals!) sau Tibisco (Timiș) (fals!), aparținând Arhiepiscopiei Ohridei (sic! episcopiei de Braničevo, care era sufragană arhiepiscopiei de Ohrid -n.m.),
este anterioară Marii Schisme din 1054. ... Centrul episcopal din Timiș (fals!) și-a
încetat activitatea în prima jumătate a secolului al XIII-lea (fals!) când a fost dizolvat
din cauza presiunii episcopiei catolice de la Cenad15 (fals!).
15

SUCIU, I. D. (1977): Monografia Mitropoliei Banatului. Timișoara. 43.

În Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, ediția a 4-a,
revizuită, publicată în 2020, Tudor SĂLĂGEAN își auto-plagiază spusa din 2004463:
... așezămintele ortodoxe din centrul și sudul Banatului, regiune în care diplomele din
1019–1020 ale împăratului bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul atestă (fals!) existenţa, la Dibiscos (fals!) (Tibiscos) (fals!), a unui centru religios (fals!) aflat în subordinea episcopiei de Branicevo (sic! Braničevo), care depindea, la rândul ei, de arhiepiscopia Ohridei.
În anul 2021, Alexandru MADGEARU afirmă464:
The theme of Sirmium included the Danubian region west of the Iron Gates, with the
main towns Belgrade and Braničevo and with at least one bridgehead at Kuvin (Dibiskos (false!)) (false!), in front of Braničevo18.
18 ... Madgearu (2001), pp. 80–84, (2013), pp. 56–57.

Anul următor, Alexandru MADGEARU revine pe larg asupra problemei Dibiskos (în fapt, doar își auto-plagiază textul din 2001465) și după foarte mult timp se
consemnează o informație nouă (relativ la datarea corectă a cronicii Historia Turcorum)466:
Împăratul Vasile al II-lea a hotărât în 1019 ca Patriarhia bulgară de la Ohrid să fie
înlocuită cu o arhiepiscopie autocefală cu jurisdicție asupra întregului fost stat a lui
Samuil și că această eparhie (considerată moștenitorul arhiepiscopiei Justiniana Prima
from the archeological research of the habitation layers from Tibiscum (Benea and Bona 1994:
68). Let not forget that at lest in between the 7th-11th centuries, Tibiscum is once again an important settlement, being mentioned in 1018 among the dioceses (false!) subordinated to the
Ohrida archdiocese (false! bishopric of Braničevo) with the name Divisiskos- Dibisskos (false!)
(Benea and Bona 1994: 123) (Hamat, 2020, p. 188).
461
The written reference dating back to 1011 (false!) regarding the episcopal castrum (false!)
in Tibiscum (Jupa) (false!) or Tibisco (Timiș) (false!), belonging to the Archbishopric of Ohrida,
is prior to the Great Schism of 1054. ... The episcopal centre in Timiș (false!) ceased in activity
during the first half of the 13th century (false!) when it was dissolved due to the pressure of
the Catholic bishopric of Cenad15 (false!) (Chirilă, 2020, p. 151, 152).
462
Chiar dacă nu se citează, data greșită 1011 trădează sursa: Pascu, 1989, p. 299.
463
Sălăgean, 2020, p. 136.
464
Madgearu, 2021, p. 112.
465
vide Madgearu, 2001b, pp. 80‒83 cf. Madgearu, 2022, pp. 243‒245.
466
Madgearu, 2022, pp. 242‒245 (text în limba engleză; tr.m.).
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(fals! doar din anul 1157 -n.m.) să fie condusă doar de preoții bulgari (fals!). Hotărârea
a fost pusă în aplicare prin trei edicte (σιγίλλια) emise între 1019 și 1020, păstrate nu
în original, ci doar într-o confirmarea dintr-un crisobul al lui Mihail al VIII-lea Paleologul (august 1272) (fals! iulie 1273 -n.m.), transmisă prin trei (fals! patru) copii din
secolele XVI–XVII. Edictele au fost destinate lui Ivan (sic! Ioan), ultimul patriarh bulgar (fals!) care a devenit primul arhiepiscop. Ivan (sic!) a cerut delimitarea arhiepiscopiei și scutiri de taxe pentru unii preoți (klerikoi) (fals!) și țărani (paroikoi), așa
cum fusese înainte de cucerirea bizantină. ...
Extinderea Arhiepiscopiei de Ohrid în Banatul actual a fost susținută și pe baza unei
alte informații din primul edict al lui Vasile al II-lea. Teritoriul noii theme Sirmium23 a
fost împărțit în 1019 între episcopiile de Braničevo, Beograd (ori Berat?) și Sirmium,
toate fiind dependente de Ohrid. Episcopia de Braničevo a moștenit Morava, o episcopie fondată înainte de 879, când regiunea aparținea Bulgariei.24 Cetatea de la Braničevo era situată în fostul oraș roman Viminacium (azi, Kostolac) (fals!) și a avut o
mare importanță în perioada dintre al X-lea și al XIII-lea.25 Episcopia de Braničevo
avea șase parohii (fals! nu se menționează existența unor parohii -n.m.) atestate în
23 Wasilewski 1964, 465–482.
24 Popović 1978, 35.
25 Popović – Ivanisević 1988, 125–179; Popović 1991, 172.

edict. Dintre acestea, patru au fost identificate în apropiere de Braničevo: Μορόβισκος
(Morava/Moravište, azi Dubravica),26 Σφεντέρομος (Smederevo/Semendria), Γρότα
(Grocka) și Βροδάρισκος (Brodskopolje). Locul Ιστραάγλαγγα nu a fost încă identificat. A șasea parohie (fals!) este Βίσισκος sau Διβίσκος27 (fals! Διβίσισϰος). Dibiskos
(fals!) a fost căutat undeva lângă râul Timiș (Tibiscus).
Mai mulți istorici au susținut amplasarea ei la Jupa, vechiul oraș roman Tibiscum.28
Jupa este situată în apropiere de Caransebeș, cel mai important centru românesc din
Banatul medieval (un oraș înfloritor în secolul al XIV-lea).29 Amplasat la intersecția a
două drumuri, care ajungeau în zona sud-dunăreană (pe Valea Cernei și pe lângă bazinul Caraș-Ezeriș), Caransebeșul nu este foarte departe de Braničevo (fals!). În orice
caz, este mai aproape decât Timișoara (fals!). O comunicare Braničevo – Timișoara
ar fi fost împiedicată de terenul mlăștinos care exista în perioada premodernă la sud
de Timișoara (fals!). Timișoara era orientată spre Valea Mureșului (fals!), nu spre
Dunăre (fals!467). În orice caz, cercetările arheologice nu au adus însă dovezi pentru
amplasarea acestui centru bisericesc la Jupa.30 Alții credeau că Dibiskos ar trebui să
fie plasat la Timișoara31 deoarece acesta era un oraș important, consemnat încă din
1212 cu numele Themes, Temes, sau Tymes.32 Constantin [VII] Porfirogenetul a transmis aceeași formă a numelui râului la mijlocul secolului al X-lea (Τιμήσις).33 Aceasta
înseamnă că numele râului a fost deja transformat din Tibiscus în Timiș până în acest
moment.
Numele Dibiskos (fals!) ar trebui să fie legat de un alt loc, al cărui nume a evoluat
în alt mod. GYÓNI Mátyás a oferit cea mai probabilă soluție (fals!). O cronică greacă
467

vide Anexa IV.
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anonimă, scrisă undeva între 1573 și 1625 (Χρονικὸν περὶ τῶν Τούρκων Σουλτάνων,
păstrată la Vatican în Codex Barberinus Graecus 111) a consemnat un loc numit
Timbisko în relatările războaielor maghiaro-otomane din 1439 și 1443. Din context
rezultă
26 Este orașul Morava, situat la vărsarea râului omonim, pe locul orașului roman Margum
(azi, Dubravica). Nu se știe când episcopia Moravei a fost mutată la Braničevo. O fortificație bizantină cu o suprafață de 10 ha a existat la Morava în secolul al XI-lea. Vezi Nesbitt –
Oikonomidès 1991, 195–196; Maksimović – Popović 1993, 127–129.
27 Gelzer 1893, 43; Gyóni 1948, 151.
28 De exemplu: Székely 1967, 302; Moravcsik 1970, 110; Glück 1980, 127.
29 Popa 1989, 353–370; Bona 1989, 25.
30 Ardeț 1996, 416–417.
31 Suciu 1977, 39–41; Răileanu 1977, 2225–2250; Suciu – Constantinescu 1980, 21 (traducerea sursei, cu unele greșeli: paroikoi se traduce ‘parohi’ = preoți parohi!); Iambor 1980,
167–168; Munteanu 1983, 236; Dănilă 1984, 720; Muntean 2008, 299.
32 Suciu 1968, vol. II, 193.
33 Constantin Porfirogenetul, 176/177 (XL, 38). Pentru evoluția numelui, vezi Slușanschi
1976, 151–165.

că Timbisko se afla undeva pe malul stâng al Dunării, vis-à-vis de Semendria (Smederovo) (fals!). Pe baza acestor informații, Gyóni a identificat Dibiskos cu Cuvin (fals!),
unde încă mai există un nume de loc Temes (fals!) (insula dintre Cuvin și Palanka).34
(fals!) Această idee ar putea fi susținută de comparații cu alte relatări ale campaniei
din 1443. Ele arată clar (fals!) că trupele regelui polono-ungar Wladislaw al III-lea
au fost chemate la Cuvin (fals!) înainte de a trece Dunărea.35 Se pare că Timbisko a
fost un alt nume pentru Cuvin (fals!), înlocuit cu numele oficial maghiar Cuvin (Kewe,
de la kő ‘piatră’ (?468)).
Dibiskos-Cuvin (fals!) era așadar o parohie (fals!) din episcopia Braničevo. S-ar
putea observa că toate parohiile (fals!) acestei episcopii sunt situate într-o zonă restrânsă. Cuvin se află în această zonă. Edictul lui Vasile al II-lea a confirmat o situație
anterioară, contemporană domniei lui Samuil. În acest caz, parohia (fals!) Dibiskos
(fals!) aparținea eparhiei bulgare de Braničevo, la sfârșitul secolului al X-lea și în primii ani ai secolului al XI-lea. Pentru că Cuvin este doar un cap de pod în fața Smederevo și Moravei, existența acestei parohii (fals!) nu este în măsură să dovedească
extinderea acestei eparhii în interiorul zonei Banatului. Istoricii care au admis extinderea arhiepiscopiei Ohrid în Banat nu au analizat toate consecințele acestei idei.
34 Gyóni 1947, 46–49. Datarea cronicii amintite de el, 1517 (fals! vers 1519 -m.n.), a fost
ulterior corectată. Vezi cercetările dedicate aceastei cronici la https://ottomanhistorians.uchi
cago.edu/en/historian/anonymous-chronicle-turkish-sultans, accesat 6.02.2021.
35 Antoche 2012, 15–18.

În urma acestui periplu bibliografic, dorit cât mai cuprinzător, am observat că,
dacă la început era vorba doar de un castru aflat în Banat, la Timișoara (Tăutu, 1956),
ori Tibiscum-Jupa (Elian, 1958), peste doar 15 ani se vorbește deja de o episcopie bă468

GYÖRFFY György afirmă că toponimul Keve păstrează numele primului comite (Györffy,
2013, p. 232).
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nățeană la Tibiscum-Jupa (Stănescu, 1971/'72), care devine imediat (prin falsă citare) o
episcopie a Banatului (Mureșianu, 1972), apoi episcopia Timișului (V. V. Muntean,
1976; Mihăilă, 1977), un centru bisericesc al românilor ortodocși din Banat (Dănilă,
1984), castru episcopal Tibiscum ... Poate fi acea „Episcopie a Vlahilor“ (Pascu, 1989),
episcopie românească în Banat (Păcurariu, 1991; Bodogae, Rămureanu, 1993), episcopatul Banatului (Velter, 2002). În fapt, este vorba doar de un sat (prăpădit), aflat la
S de Dunăre, unde niște țărani lucrau pământul pentru episcopul de Braničevo pe la
anul 1020. Amplasarea diferită față de Dunăre, râul la N și oiconimul la S de fluviu469,
precum și cei ~650 de ani distanță exclud(e) vreo legătură între ptolemeicul Tibiskos
(l.gr.) / Tibiscus, Tibiscum (l.l.) și vasilianul Dibisiskos (nici măcar la nivel fonetic470;
apoi, nu cunosc cazuri similare de vreun hidronim regăsit drept toponim de partea cea469

nu există dovezi că statul lui Samuil, existent între 976‒1018, ar fi stăpânit la N de Dunăre,
în regiunea bănățeană, nici măcar un "cap de pod".
470
din punct de vedere fonetic, pentru ca Tibisk-os > Dibisisk-os, trebuie argumentată trecerea
t > d, clarificat dacă nu cumva b este în fapt v și oferită o explicație pentru trecerea s > sis. Dar,
în fapt, comparația nu trebuie făcută între Tibiskos/Tibiscum (sec. II‒IV și probabil Τίβισις /
Tibisisa) și Dibisiskos (~1020), ci între ultimul și Timis (~950)/Temis/Temesb, iar în acest caz
diferențele sunt elocvente. Dar înainte de a face orice confruntare, să repetăm o evidență: Tibiskos și Dibisiskos sunt separte de 6 secole și jumătate de evoluție fonetică. În limba română, -bintervocalic > -Ø- (precum caballus/cal, faber/faur, nebulus/nor etc.). Fenomenul are loc devreme, în sec. IV‒VI. Dacă Tibiscum-Jupa nu ar fi dispărut (și, o procitim, urmele de locuire aici
dispar post 378 AD) atunci am fi avut Tibiscum (l.l.) > Tisc (l.r.) în sec. X‒XI, iar între ultimul și Dibisiskos nu poate fi vreo legătură ...
În primul sigillion (~1020) numele localităților sunt transpuse nesigur, pentru că literele
grecești nu reproduc bine sunetele slave. În plus, suntem într-o epocă în care nu știm dacă β
transcrie un -b- ori un -v- și așa mai departe. Reproduce oare -iskon un slavic -ište? Posibil.
Sunt toponimele din acest act slave? Unele da, altele nu știm. E imposibil de făcut o etimologie
plauzibilă a lui Dibisiskos (ori Divisiskos?). Să fie acesta o formă coruptă din Tibiscum (sau o
formă asemănătoare)? Un răspuns afirmativ este doar o simplă aserţiune speculativă. Un slav
Дуби́ще/Dubište (stejăriș) e plauzibil, sau Дибище, ori Дивище/Divište (locul cu fete), dar și
acestea sunt, în final, tot doar simple speculații ...
a
Herodot, IV, 49 în Fontes, I, p. 32‒33.
b
Râul Timiș este deja menționat de către împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul drept
Timisc (~950), apoi avem tot în limba greacă munții Temis (>1180)181, iar documentele în limba latină ale cancelariei regale ungare indică un comite de Temis (<1181), castrul Demes/Dymis
(cetatea Timiș(oara)) și râul Timis (azi, Bega Veche) (1177), apoi un comite de Thymis (1203),
parrochia Tymis (i.e. comitatul Timiș; 1211), castrul Temes (1212), un comite de Tumus (1213),
unul de Thumus (1214) și un altul de Timis (1221; formă care mai apare și în 1240), cele două
râuri Timis (1238), un alt comite de Tymis (1249), într-un document fals din 1256 apare și
comitatul Tẏmis, castrul Tymes și Themes (1266), comitatul Themes (1274), Tumuswar (1278),
iar comitatul Tymis (1284)d.
Aceste informații confirmă faptul că la mijlocul secolului X transformarea fonetică Tibiscum
(municipium) / Tibiscus (l.l.; râu; formă neatestată) / Tibiskos (l.gr.; râu) > Timis/Temis/Temes
era deja încheiată (vide și Madgearu, 2001a, p. 18/10).
c
pentru a urmări mai ușor înșiruirea nu voi mai menționa sufixele.
d
vide și Forțiu, 2021a, pp. 772‒773; Forțiu, 2023 (ms).
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laltă a unui fluviu căruia îi este afluent).

11. Statistici și concluzii

Din anul 1956, în cultura română s-au pronunțat cel puțin 71471 de cercetători, în peste 145 de lucrări, asupra subiectul Dibiskos472. Prea mulți s-au mulțumit să
citeze comod și necritic pe un antecesor. Din acest punct de vedere, istoriografia română este vinovat de credulă; orice prostie vei fi scris, sigur se va găsi cineva să te
citeze, iar notele critice ori corecțiile sunt inexistente. Nimeni nu a avut măcar banala
curiozitatea să(-și) clarifice de unde apar diferențele în grafia toponimului (Dibisiskos,
Divisiskos, Bisiskos, Dibiskos etc.) la diferiții autori dacă există un singur hrisov, datat
iulie 1273, care conține în întregime și primul act al împăratului Vasile al II-lea din jurul
anului 1020 (după cum explică clar GYÓNI Mátyás în 1946/'47). Din diferite motive,
toată lumea a luat drept "bun" scrisa lui Gyóni M., fără ca vreun cercetător român să fi
aruncat cea mai mică umbră de îndoială asupra spuselor sale (și motive existau!), iar
vocile critice din istoriografia maghiară au fost ignorate (și atunci când au fost cunoscute!). Apoi, chiar dacă numele lui a fost invocat, studiul său a fost rareori și citit473.
În schimb, au fost lansate tot felul de interpretări/speculații istoriografice, una mai fantezistă decât alta; probabil din motive ideologico-politice (continuitatea din cele mai
vechi timpuri pe întregul teritoriu de astăzi al României) a apărut Dibiskos episcopie
bănățeană (1971), acceptată pe nemestecate și amplificată monstruos în alte lucrări
(chiar și post '89) până la episcopatul Banatului (2002) ... Se mai pot trage și alte concluzii:
■ Există două istoriografii "paralele" în cultura română; cea bisericească și cea laică,
care nu se intersectează decât arareori. În general, laici evită să citeze informații din
lucrări cu temă ecleziastică (și bine fac!), iar când o fac își asumă multe riscuri/consecințe deoarece clericilor le lipsește, în general, rigoarea științifică (de exemplu, I. D.
Suciu (1980 într-un corpus de documente ecleziastice), V. V. Muntean (1984) și A.
Gabor (1989) și-au permis să altereze (înlocuind Dibisiskos / Bisiskos cu Dibiskos),
independent unul de celălalt și invocând o bibliografie diferită, textul unui document
original în limba greacă prin intervențiile lor "științifice").
■ Istoriografia bisericească "răsuflă" prin toți porii un naționalism desuet (încă și în prezent!), de sorginte interbelică, folosit în perioada ceaușistă pentru a "forja" naționalismcomunismul;
■ Libertatea de expresie post '89 nu a schimbat fundamental discursul istoriografic existent în perioada naționalism-comunismul ceaușist (1971‒'89). Încă și acum se citează,
fără probleme și fără discernământ, de parcă ar fi vorba de adevăruri imuabile, din lu471

Nu am pretenția că i-aș fi identificat pe toți (cu toate că mi-am dat silința), iar la unii cunoscuți ‒ precum Bona, Groza, 1989; Bona, Gumă, Groza, 1990; Ardeț, 1993, a căror opinie o cunoaștem din alte lucrări ale lor ‒ nu am avut acces bibliografic (în ciuda eforturilor mele).
472
V. V. Muntean de 15 ori; Al. Madgearu de 12 ori; M. Păcurariu de 9 ori; P. Bona de 8 ori;
I.-A. Pop de 6 ori, I. Munteanu, I. Hațegan, T. Sălăgean și V. Mărculeț de 5 ori; E. Stănescu,
I. D. Suciu, E. Glück, P. Iambor și A. Ardeț de 4 ori; A. Bejan de 3 ori; A. L. Tăutu, E. Popescu,
N. Dură, D. Benea, D. Ţeicu, V. Bugariu, S. Oța, I. Bota de 2 ori.
473
acest aspect poate fi decelat și din faptul că și numele său este de multe ori pocit consemnat!
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crări publicate în perioada 1960‒'89 și multe din cărțile apărute în această perioadă,
dar și din perioada interbelică, au fost republicate necritic post '89 invocându-se acte
de "recuperare" (a ce? a unui discurs național-comunist?!);
■ Citarea comodă a altor lucrări (și nu recursul la documentul original; un exemplu
la îndemână: nu există încă o traducere în limba română a bulei de aur a împăratului
Mihail al VIII-lea Paleologul din iulie 1273) este "norma" în istoriografia românească;
dacă autorul nu este de acord cu o opinie doar o trece sub tăcere (dar acest lucru nu îl
absolvă de vina de-a fi doar prost informat!);
■ Fiecare autor se simte dator să mai adauge "ceva" la spusa înaintașilor, fără un recurs
la surse documentare suplimentare de informație și astfel interpretările istoriografice
devin din ce în ce mai fanteziste;
■ Mai nimeni nu spune: nu știu/știm, am greșit, corectez și mai nimeni nu are dubii ...
Încă de la apariția în 1946/'47 a existat posibilitatea rezolvării științifice a "problemei Dibiskos", iar din anul 1960 lucrurile erau deja și mai limpezi, pentru că:
1871: Y. Y. Golubinskij publică prima editare a Codex Sinaiticus [Graecus] 508 (976);
el citește corect Dibisiskos;
1893: H. Gelzer corectează din greșelile lui Golubinskij (1871); menține Dibisiskos;
1911: V. N. Beneševič publică a doua editare a Codex Sinaiticus [Graecus] 508 (976) și
indică incorect Bisiskos;
1931: Iordan IVANOV greșește și Dibisiskos devine Dibiskos;
1946/'47: GYÓNI Mátyás preia greșeala lui I. Ivanov și o amplifică prin Historia Turcorum; astfel, inexistentul Dibiskos devine Timbisko (~1519) / Tibisko / Temes (Timiș). Pe urmele lui I. Ivanov (1931), tot el indică Bisiskos drept formă toponimică principală (în dauna corectului Dibisiskos, pe care-l consideră o greșeală a lui
Golubinskij (1871) și Gelzer (1893)), dar alege să-l ignore cu seninătate și fără explicații (incongruența a trecut nesesizată!). O simplă verificare ‒ pe care nimeni nu o
face! ‒ a bibliografiei invocate de către acesta (Golubinskij, 1871; Beneševič, 1911;
Ivanov, 1931) conduce inevitabil la o singură concluzie: Dibiskos este doar o greșeală
a lui I. Ivanov (1931);
1960: Elizabeth A. ZACHARIADOU arată că Historia Turcorum este doar o traducere
după Francesco SANSOVINO (1573), iar acesta se referă la hidronimul Tibisco
(i.e. râul Tisza) și nu la un toponim Timbisko / Tibisko / Temes (Timiș). Lucrarea ei
este recenzată imediat în Revue des études byzantines (1960) și Speculum (1961);
1965: se publică în Bulgaria un corpus de documente medievale în care apar formele
Bisiskos (text) și Dibisiskos (nota c)474. Cum Gyóni M. amintește Dibiskos, se reafirmă premizele declanșării obligatorii a unei cercetări serioase (3 forme semnificativ
diferite ale unui singur toponim, care se găsește într-un unic document; care este varianta corectă?);
1971: Historia Turcorum este tradusă în limba germană;
1974/'77: GYÖRFFY György respinge interpretarea lui Gyóni M. Nici măcar un cercetător român nu-l menționează.
Această oportunitate a fost ratată cu indelicateţe ...
474

se corectează astfel greșeala lui I. Ivanov din 1931 (Tapkova-Zaimova, Ivanov, 1965, p. 43).
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În final, nu îmi mai rămâne decât să mai subliniez, încă o dată, apăsat realitatea:
oiconimul Dibisiskos (Divisiskos?)475 din primul sigillion al împăratului Vasile al II-lea
se află la S de Dunăre și nu are nimic de-a face cu regiunea bănățeană (TibiscumJupa, Timișoara, râul/regiunea Timiș, Keve/Kovin, iar Timișoara nu este atestată documentar ~1020); nu a existat o episcopie (ortodoxă ori catolică) în regiunea bănățeană
la anul 1020476.

ABREVIERI
HU, MK, RS = abrevieri standardizate ale numelui unor ţării conform codului ISO 3166-1
şi ISO 3166-1-alpha-2.
cf. = confer/conferatur (l.l.) / compară cu (l.r.) m.B. = meine Betonung (l.g.) / sublinierea
mea (l.r.)
i.e. = id est (l.l.)
f = folio
m.n. = my note (l.e.) / nota mea (l.r.)
î.m. = întrebarea mea
m.udrln. = my underline (l.e.) / sublinierea
mea (l.r.)
l.e. = limba engleză
l.f. = limba franceză
n.m. = nota mea
l.g. = limba germană
sb.m. = sublinierea mea
l.gr. = limba greacă
s.n. = sublinierea noastră
l.l. = limba latină
tr.m. = traducerea mea
l.m. = limba maghiară
v = verso
l.s. = limba sârbă
* = născut
l.t. = limba turcă
† = decedat

475

Dibiskos este doar o greșeală din 1931, după cum Bisiskos e doar o eroare din 1911.
Pentru varianta Divisiskos vide supra (p. 579).
476
În anexe se găsesc și alte corecții: anticul Tibiscum-Jupa nu a supraviețuit toponimic prin
medievalul Tövis/Spini; nu a existat o episcopie la Vidin în luna mai a anului 1020 etc.
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ANEXA I. Tövis (l.m.), Spini (l.r.), Teiuș
Drept argument în favoarea unui Dibiskos la Tibiscum-Jupa a fost invocată
existența toponimului Tövis1 (l.m.; Spini2 -l.r.), atestat documentar încă din sec. XIII.
În contradicție cu Petru IAMBOR (1980)3, în anul 1994, Doina BENEA și
Petru BONA afirmau:
Important de remarcat este faptul că în cursul evului mediu, izvoarele documentare
amintesc locul și denumirea așezării antice [Tibiscum] în mai multe variante - Tyvisk
(1440), Tyws (1447), Tews (1470) - identificată exact în hotarele localităților Iaz, Ciuta etc.4 Doar că Tyvisk ‒ Tyws ‒ Tews nu se află, după cum vom vedea, în hotarele
acestor localități, care sunt toate la E de Timiș, iar moșia medievală era la V de râu.
În anul 1998, Dumitru ŢEICU subscrie la această interpretare5, chiar dacă
cunoaște opinia lui Felix MILLEKER din 1915, care propusese o identificare lîngă
Zăgujeni, la Ogaşul cu spini6, în timp ce Vasile V. MUNTEAN, adept al localizării
Dibiskos la Timișoara, o respinge repetitiv7. În ultima sa carte dedicată castrului roman
de la Tibiscum, Doina BENEA reafirmă identitatea8.
În istoriografia românescă, ideea apare încă din 1969, când Marius BIZEREA
și Constantin RUDNEANU afirmau: Spini (Szpiny) - Tîrnova 1531; Teiuș 1447-1558.
Toponimic lîngă Caransebeș; Tyvisk 1440. Poate e Teiușul, dar e posibil să fie diformarea numelui de Tibisc (Tibiscum)9.
În 1977, în contextul respingerii considerațiilor lui GYÓNI Mátyás, GYÖRFFY
György afirmă că dacă versiunea Dibiskos (fals!10) ar fi cea corectă, nici aceasta nu
ar fi compatibilă în mod liniștitor cu ea, pentru că pronunția acestuia în greaca medie
era Diviskos (fals!11) și putea acoperi cel mult un toponim de genul Tövis(k)12.
1

tövis (l.m.) = ghimpe, spin, steap (l.r.).
Forma toponimică în limba română poate fi: Spin ori Spini; varianta Spinii folosită de către
Ștefan OLTEANa îmi pare forțată.
a
Olteanu, 1964.
3
Cît despre toponimicele Tyvisk-Tyws-Thews-Tews (Pesty F., Szöreny, II, p. 552; idem, Krassó
vm., II, 2, p. 255‒[2]56), indicînd în cîteva documente din sec. XV‒XVI aşezări ulterior dispărute
pe lîngă Zăgujeni şi Caransebeș, nu sînt argumente suficiente (sb.m.) că s-ar fi păstrat în formă coruptă numele anticului oraş. Însăşi denumirea uneia dintre localităţi (fals! moșie) în 1532,
terra Spin, pledează pentru similitudinea de nume cu cea a Teiuşului din Alba (Iambor, 1980,
p. 168, nota 31).
4
Benea, Bona, 1994, p. 123; reluat în Benea, 2018, p. 13.
5
Aşezarea Tivisk, menţionată în izvoarele diplomatice latine de la mijlocul veacului al XV-lea,
se identifică şi perpetuează numele anticului Tibiscum (Țeicu, 1998, p. 342).
6
Țeicu, 1998, p. 342.
7
Muntean, 2004, p. 238/6‒239/7; Idem, 2005, p. 76; Idem, 2010, p. 52; Idem, 2012, p. 40.
8
Benea, 2018, p. 13.
9
Bizerea, Rudneanu, 1969, p. 14.
10
această versiune nu există!
11
această versiune nu există!
12
Györffy, 2013, p. 168.
2
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În continuare vom vedea ce au a ne spune documentele medievale și voi
încerca să localizez cât mai exact toponimul Tövis (Spini).
Cu începere din vremea regelui Bela al IV-lea (1235‒'70), documentele care
au supraviețuit nu oferă repere clare de localizare a acestui toponim:
[1235‒'70]: privilegiu (danie!) al regelui Bela al IV-lea asupra posesiei prin drept ereditar a moșiilor Tyuis (Tövis, Spini) și Gepu (Gyepű, Prisaca) și a altor
multe proprietăți existente în districtul Sebeș13.
5.10.1350: din Ilidia, magistrul Powsa de Zeer (Posa de Szer), comite de Karassow
(Caraș) și castelan de Galambuch (Golubac) scrie magistrului Gregorio de
Kaza, vice-castelan de Sebus (Sebeș) și îi poruncește să-l repună pe voievodul Lupcin,
altfel numit Ioan, fiul lui Iuga14, în stăpânirea moșiilor sale Tyuis (Tövis, Spini) și Gepu
(Gyepű, Prisaca) și a altor multe proprietăți existente în districtul Sebeș, care fuseseră ale predecesorilor săi și fuseseră ereditare și îi aparțin și acum de drept, dar le
țin [alții] cu silnicie, cotropite spre paguba sa15. În apărarea dreptului său, Ioan, fiul
lui Iuga, prezentase în fața lui Posa de Szer și scrisorile regelui [Ludovic I de Anjou
(1342‒'50)16] și ale ducelui [Ștefan de Anjou17, fratele cel mai mic al regelui], prin care el era apărat în posesia sa de toți aceia care ar îndrăzni să-l tulbure pe nedrept.
6.08.1440: Nos Wladislaus ... Rex ... îi întărește pe Nicolae, fiul lui Dionisie și pe frații
săi carnalium et condivisionalium (Joannis Lucae ac Ladislai Carnalium
(sic!), Item Michaelis et Nicolai filiorum Michaelis, Nicolai, Bomani, Petri, Demetry
et Ladislai filiorum Kosztae, Nicolai fily Parkas, Sarbani Demetry et Ladislai, filiorum
Andreae), nobili de Măcicaș din districtul Caransebeș, în possessionum ipsorum, videlicet Macskas praedictae ac Tyvisk (sb.m.; sic! Tijwisk/Tÿvisk?), inferioris Tinko, Perlo
(sic! Perluo), Dobrogoszt (sic! Dobrogozth), Ruginocz (sic! Rugsinόlcz), Toplicza,
13

Tẏuis et Gepu ac alie quam plures possessiones in districtu de Sebus existentes (DL 91419;
Olteanu, 1964, p. 1144/4).
14
Lűpchẏn wayouda, alio nomine Johannes appellatus, filius Jwga (DL 91419).
15
ac alie quam plures possessiones in districtu Sebes existentes predecessorum suorum essent
et fuissent hereditarie et nunc eidem de iure pertinerent, quas potentialiter detinerent occupatas in preiudicium eiusdem (DL 91419; Olteanu, 1964, p. 1144/4 (l.l.); p. 1146/6 -l.r.).
16
Ștefan OLTEANU crede greșit că ar fi vorba de regele Bela al IV-lea, dar chiar documentul
tradus de către el menționează că este vorba de un rege și un duce al lui Posa de Szer și al lui
Gregorio de Kaza: numitul Ioan voievod ne-a înfățișat (lui Posa de Szer -n.m.) [șia] scrisorile
domnilor noștri regele și ducele (tălmăcit nefericit drept regelui și duceluib). În anul 1350, regele Ludovic I de Anjou este implicat în a doua campanie napolitană, iar Ștefan de Anjou devenise deja duce al întregii Slavonii, Croației și Dalmației din noiembrie/decembrie 1349. Reîntors în Ungaria (25.10.1350), regele îl promovează pe fratele său Ștefan drept duce transilvan
(atestat 31.10.1350c). Am putea presupune cu temei că Ioan, fiul lui Iuga, a participat la această campanie militară din Italia.
a
în afară de actul regelui Bela al IV-lea.
b
Oltean, 1964, p. 1146/6.
c
B. Halász Éva, 2016, pp. 87‒89.
17
Ștefan OLTEANU, și Maria HOLBAN pe urmele sale, cred greșit că ar fi vorba de viitorul
rege Ștefan al V-lea, fiul regelui Bela al IV-lea (Olteanu, 1964, pp. 1142/2‒1143/3; Holban,
1966, p. 780/16).
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Leordis (sic! Leurdis), Csuta, also-Szekas (sic! Alsó Székás), felso Székas (sic! Felsö
Székás), et Zazesth (sic! Zázest) vocatas in praedicto Dristrictu (sic!) Karansebes existentium, printr-o novae Donationis titulo18.
19.10.1440: capitlul bisericii din Orod raportează regelui Vladislav că nobilii de Măcicaș au fost puși în stăpânirea moşiilor pentru care au primit titlul de nouă
donație (6.08.1440), printre care și Tÿvisk19.
30.03.1447: Nos Vniuersi Nobiles de districtu Karansebes se pronunță asupra părților
care revin diferitelor ramuri ale nobililor de Măcicaș (Matzkas) din Possessionibus loquentes, videlicet Matskás (sic! Matzkas), Tyws1 (sb.m.; sic! Tÿs), Tinkowa, Dobragozta, Perlő (sic! Perlew), Csuta (sic! Chuta), Zazszestes (sic! Zasszesthes), Roginosz (sic! Roginoz), Toplicza (sic! Topplitia), Leudres (sic! Lewdres), Zekas,
vocatas in districtu Karansebes habitas20. Documentul amintește și de dania regelui
Vladislav din anul 1440, care fusese pierdută în urma devastărilor otomane astfel încât Tÿs ≡ Tijwisk/Tÿvisk (1440). Actul îi amintește pe Nobiles viri, Nicolaus, Koszta, et
alter Nicolaus de Matskas, fratres Condiuisionales, precum și Sorban, Demetrium et
Ladislaum de iam dicta Matskas.
1
) Azaz: Tövis (Tyws adică Tövis menționează PESTY Frigyes în nota sa -n.m.).
29.05.1453: din Caransebeș, Ioan de Hunyad, perpetuu comite de Bistrița și suprem
căpitan al regatului, scrie banilor de Severin, aleșilor bărbați Michaeli de
Csorna și Petro Dants, că i-a scutit de plata dărilor cneziale către cei doi bani, pe nobilii
Iacob, Șerban, Ladislau și Jantsul (sic! Jenohẏwl) de Also Matskas, cât și pe iobagii
lor din Also Matskas (sic! alsomathkas) și Also Töwish (sic! also Tews), având în
vedere fidelitatea și serviciile lor21.
Dacă există un Alsó22 Tews atunci exista deja și un Felsó Tews, de care nu avem știință.
Prin Șerban, amintit și la 6.08.1440, 30.03.1447, suntem siguri că (also) Tews ≡ Tÿs
(1447) ≡ Tijwisk/Tÿvisk (1440).
12.06.1403 (sic!): Ioan de Hunÿad, comite perpetuu de Bistriţa și suprem căpitan al
regatului, scuteşte de plata dărilor cneziale datorate banilor de Severin pe
nobilii Iacob, Sorbani (Șerban), Ladislau și Iancsul de Also Macskas pentru moșiile
și iobagii lor din Also Macskas și Also Tȯwish/Toivish(?)23.

18

Pesty, 1882, pp. 373‒376, doc 286.
Variantele din paranteze i se datorează lui HUSZTI András (1.03.1749) -vide Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 2 - Acte privind bunurile familiei,
Fascicula Supplementum, Nr. 889, CJ-F-00389-2-S-889 (on-line, p. 13verso).
19
Pesty, 1882, pp. 378‒381, doc 289 (cu mențiunea că toponimul apare drept Tövisk la Huszti
A).
20
Pesty, 1882, pp. 390‒392, doc 297; pentru actul original vide Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria I. Documente medievale, Nr. 23, CJ-F-00389-1-23
(on-line).
21
Pesty, 1882, pp. 395‒396, doc 302; pentru actul original vide Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 29, CJ-F-00389-1-29
(cu o regestă greșită!).
22
alsó (l.m.) = inferior, de jos, dedesupt (l.r.).
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28.02.1454: adunarea nobiliară a districtului Sebeș decid în cauza dintre banii de Severrin, Michael de Charna și Petrus Danch de Sebes și nobilii Iacob, Ladislau și Demetriu de Alsomachkas că aceștia și iobagii lor de pe moșiile Alsomachkas
și Alsothewis (sb.m.; i.e. Alsó Tövis / Spini de Jos) nu trebuie să plătească darea cnezială datorată banilor de Severin24.
15.03.1454: într-un act al banilor de Severin, Michael de Chorn[a] și Petrus Danch
de Sebes cele două moșii apar drept Alsomachkas și Alsothÿs25 (și Alsothys).
2.07.1456: la cererea lui Surban (Șerban) de Măcicaș și a fraților săi carnali, universitatea nobililor și cnezilor din districtul Caransebeş atestă deținerea unei
treimi drepte din posesiunile (moșiile) numite Matskas (Matzkas?), Towish (sic! Thÿws),
Tinkova (sic! Tÿnkowa), Dobrogoztlie, Perlew, Csutha (sic! Chuta), Zazesth, Rugsinocz,
Toplicza (sic! Thopliza), Leurdis (sic! Lewrdis) și Zekas, care au fost ale lor dintotdeauna și din vechime, din moși-strămoși și până acuma (semper et ab antiquo, ab Auis
et Prothauis fuerunt et extiterunt, vsque nunc)26.
26.03.1465: regele Matia al Ungariei dăruieşte, cu titlul de nouă donaţie, lui Iacob de
Mathkas, fraţilor şi rudelor sale de sânge, posesiunile Alsomathkas, Alsothews, Thinkowa, Perlew, Alsodobrogosthe, Pathak, Zekas şi Albotesth, ca să fie împărţite în trei părţi între beneficiari27.
Prin Alsó/de Jos și Șerban suntem siguri că Alsothews (1465) Thÿws (1456) = Alsothÿs
(15.03.1454) = Alsothewis (28.02.1454) = (also) Tews (1453) ≡ Tÿs (1447) ≡ Tijwisk/
Tÿvisk (1440).
~1470: nobilul Iacob de Măcicaș, castelan al castrului Jdioara (Zydowar) zălogește,
pentru suma de 300 de florini de aur, întregile sale moșii Dragotenfalwa, Chynte și Perle (Dobrogeste) și părțile sale din moșiile Maczkas, Tews, Tinkowa, Perle
(Kys patak), Czwta, Zazesth, Rug(ino)z, Toplicza, Lewrgyz, Zekas, Alb ..., aflate în
districtul Sebeș din părțile inferioare ale regatului ungar28.
9.07.1478: banii de Severin, Johannes Erdő și Dominicus Bethlen certifică prezența
în fața lor a nobiliului bărbat Jacobus de Matskas (Măcicaș), care răscumpără părți din moșiile numite Matskas (sic! Macskás; sic! Mathkas), Csuta (sic! Cthuta),
Tövis (sic! Töwis; sic! Thÿs), Tinkowa, Perlő (sic? Perlö; sic! Pẽ[r]lew), aflate în dis23

Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 22, CJ-F-00389-1-22 (on-line).
Documentul este datat Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Tertio (i.e. 1403) dar la
acea dată Ioan nici măcar nu era născut!
24
Pesty, 1878b, pp. 66‒68, doc 70; pentru actul original vide Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 30, CJ-F-00389-1-30.
25
Pesty, 1878b, pp. 68‒70, doc 71; pentru actul original vide Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 31, CJ-F-00389-1-31.
26
Pesty, 1882, pp. 402‒403, doc 310; Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial
Matskási, Seria I. Documente medievale, Nr. 33, CJ-F-00389-1-33 (on-line).
27
Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 42, CJ-F-00389-1-42 (on-line).
28
Pesty, 1882, pp. 420‒421, doc 320.
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trictul Caransebeș, de la văduva alesului Mihail de Muthnok (Mâtnic), doamna Angalit(h), pentru suma de douăzeci de florini de aur. Acestea fuseseră zălogite de către
văduva lui Zaharia de Măcicaș, fratele său condivisional, iar banii fuseseră/erau destinați
pentru răscumpărarea copilei sale din robia otomană29.
Prin înșiruirea moșiilor deținute de către nobilii de Măcicaș suntem siguri că Thÿs (1478)
≡ Tews (~1470) ≡ Alsothews (1465) ≡ Thÿws (1456) ≡ Alsothÿs (15.03.1454) ≡ Alsothewis (28.02.1454) = (also) Tews (1453) ≡ Tÿs (1447) ≡ Tijwisk/ Tÿvisk (1440).
31.10.1532: juzii nobiliari ai districtului Sebeș, Franciscus Fyath, Martinus Rakowyczay și Stephanus [Pob], hotărăsc în cauza dintre nobilul Ioan de Măcicaș
(Mathÿkassÿ) și aleșii nobili Petru și Ladislau Rakowÿczaÿ, care zălogiseră de la acesta părțile și porțiunile sale întegrale din moșia numită Brad (Braadh), 10 pământuri
arabile din moșia lor Zăgujeni, pământurile numite Oboras și Spin (Spÿn; sic! Spẏn)
adiacente, împreună cu iobagul numit Vlaicu cu cele 6 pământuri ale sale30 și cu toate acestea Ioan de Măcicaș i-a atacat pe proprietățile zălogite lor și i-a rănit. Juzii nobiliari au considerat dreaptă cauza fraților Rakowyczay și l-au obligat pe Ioan de Măcicaș
să păstreze pacea până răscumpără zălogul31.
PESTY Frigyes apreciază că acest Spin (Spÿn) de lângă Zăgujeni este identic
cu Tövis (Spini)32 din 1235‒'70, 5.10.1350, 6.08.1440, 30.03.1447.
5.07.1548: Michael Wayda, de Thewes apare drept om al regelui la o punere în posesie33.
14.04.1552: George Vaida, supremus Judex de Karansebes și Michael Meze, Petrus
(Ken)esa, Matbeus Tot, Petrus Tot, Michael Pattrats Jurati Ciues de eadem [Caransebeș] certifică: alesul Grigore Vaida (Gregorio Wayda) a zălogit cu viginti
tres partis in pecunÿs et Numaratis de la Oppra Minarul jumătate din via Maiori a
acestuia aflată pe dealul Teiuș (in promonthorio thys) de lângă Caransebeș34.
Acest toponim Teiuș mai apare drept Theus (1585), Thussy (1586), Tusi (1641), Teouissi
(17.02.1643)35.
În anul 1878/'84, PESTY Frigyes credea că cele două toponime ‒ Tövis36 și
29

Pesty, 1882, pp. 443‒444, doc 334 (cu "îndreptări" la grafia toponimelor).
Grafia Töwis și Perlö i se datorează lui HUSZTI András (1.03.1749); pentru original vide
Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria I. Documente medievale, Nr. 50, CJ-F-00389-1-50 (on-line).
30
... preterea decem terras arabiles In porcione similiter eorundem possessionaria In possessione Zegwzen habita In terris scilicet Oboras et Spÿn appellatis adiacentes, una cum uno Jobagione Wlaykwl nomine cum sex terris suis (Pesty, 1883, p. 13).
Documentul conține mai multe detalii care nu interesează în acest context.
31
Pesty, 1883, pp. 11‒15, doc 386; Arhivele Naționale ale României - Cluj, Fond familial Matskási, Seria 1 - Documente medievale, Nr. 81, CJ-F-00389-1-81 (on-line).
32
Ez a Spyn nevű föld az, melyet azelőtt Tövis nevű falu (sic?a) alatt ismertünk, mely falunak
határa tehát most a zagusenival egyesült (Pesty, 1884b, p. 256).
a
Tövis / Spini nu apare vreodată drept sat locuit, ci doar drept moșie ori prediu (sat abandonat).
33
Pesty, 1883, pp. 44‒49, doc 404 (p. 46).
34
Pesty, 1878b, pp. 264‒265, doc 199.
35
Pesty, 1878, p. 552.
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Fig. 2. 1 = zona Spinosa-mare, Spinosa-mik (1806‒'69);
Ogașiu Spinosă și Ogașiu Terțac (1884).

Fig. 3. Teuș (Franziszeische Landesaufnahme, 1806‒'69).
36

Pesty, 1884, pp. 255‒256.
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Theus37 ‒ sunt distincte, iar Tews (~1470) ar fi legat de al doilea toponim38.
În anul 1915, în lucrarea sa dedicată geografiei medievale a Banatului39, Felix
MILLEKER comentează: Tövis. 1440: Tyvisk. 1447: Tyws. 1453: Alsothewis (i.e.
Tövis/Spini de Jos, ceea ce înseamnă deja și existența unui Felsothewis/Tövis/Spini de
Sus -n.m.). 1532: pământurile Oboras și Spÿn (în românește = tövis [în ungurește])
în hotarul de atunci a Zăgujeniului. În partea de sud a hotarului localității Sacu se
află Ogasu Spinoza40. El indică corect: Tövis (l.m.) este Spin (l.r.), dar reperul oferit
este mai problematic: în hotarul de S al Zsák (sic! Szák; azi, Sacu) apare Ogasu Spinoza. În fapt, Franziszeische Landesaufnahme41 (1806‒'69) indică Spinosa-mare și
Spinosa-mik (vide Fig. 2), la 2,1‒2,6 km depărtare de colțul de NV al localității Gross
Mutnik (azi, Mâtnicu Mare), care pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme42, realizată în zonă în anul 1884, apar drept Ogașiu Spinosă și Ogașiu Terțac (Ogașu Spinosa și Ogașu Tezsac/Tersac(?) pe o hartă derivată din această ridicare43), care erau
la peste 4 km SV de "reperul" Sacu.
În anul 1964, Ștefan OLTEAN localizează Tövis / Spinii (sic!) la sud-vest
de Caransebeș, unde ar exista toponimul Teus și invocă mărturia din Dictionarium
Valachico-Latinum (Anonymus Caransebesiensis), redactat undeva la mijlocul sec.
XVII, când localitatea ar fi fost deja dispărută44. Într-adevăr, Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) și Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1884) încă
mai consemnează toponimul Teuș (Fig. 3) și Teus (abia lizibil), la ~2,5 km SV de
centrul orașului Caransebeș, la V de râul Timiș și de calea ferată. Încă și acum mai
există în Caransebeș o bisericuță numită Teiuș, la E de râul Timiș și de calea ferată
și un parc Teiuş45. Acest Teiuș contemporan provine din Thys (1552), Theus (1585),
Thussy (1586), Tusi (1641), Teouissi (17.02.1643).
În același an, GYÖRFFY György comenta că Tövis / Spini și Gepu / Gyepű
(Prisaca) ar fi fost localizate la drumul principal care lega cetățile Timiș(oara) și Severin46. După semnificația lui, tövis / spini poate fi un zid de spini (devenit apoi toponim),
37

Pesty, 1878, p. 552.
Pesty, 1878, p. 552.
39
Délmagyarország középkori földrajza (l.m.).
40
Tövis. 1440: Tyvisk. 1447: Tyws. 1453: Alsothewis. 1532: Oboras es Spyn ((sic! Spÿn)
roma-nul = tövis) földek Záguzsén akkori határában. Zsák határának déli részében van az
Ogasu Spinoza (Milleker, 1915, pp. 252‒253).
41
Ridicarea topografică militară franciscană (l.r.).
42
Ridicare topografică militară franciscano-iozefină (l.r.).
43
Ungarn: Nach Aufnahme 1881, Massstab 1:75.000, K.u.k. Militärgeographisches Institut
[Wien], Zone 23, kol. XXVI: Lugos (1884), Terrain: Lieutnant Kuzmin, Gerip[p.] A. Deppisch,
Nach Zeichenschlüssel 1894, Teilweise berichtigt bis 14. V. 1912.
44
Oltean, 1964, p. 1143/3.
45
http://cnipt-caransebes.ro/zona-turistica/obiective-turistica-din-caransebes/teius/ (25.07.2022;
cu o interesantă istorie a locului din sec. XX).
46
E falu 1440-től Tyvisk néven szerepel (Pesty: Krassó, III, pp. 374) és a mai Zăgujeni – Zaguzsény körül feküdt (Csánki, II, p. 68), tehát az előbbi szomszédságában. Mind Gepu, mind Tyuis
a Temesvárról Szörényvárra vezető főúton ... (Györffy, 1964, p. 11).
38
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care blochează drumul, fiind deci legat de sistemul de fortificare cu gyepű (prisăci).
El mai subliniază că în sec. XI‒XII toate drumurile principale, care duceau în afara regatului, erau fortificate cu prisăci, care se aflau în proprietate regală, iar comiții comitatelor de hotar erau însărcinați cu administrarea lor. Mai nou, se susține existența prisăcilor încă din sec. IX47. Doar după invazia mongolă din 1241‒'42 acest sistem de fortificare a fost abandonat în favoarea construcției cetăților de piatră. Györffy Gy. mai
adăuga că donația moșiilor Gepu (Prisaca) și Tẏuis (Spini) pe vremea regelui Bela al
IV-lea ar putea fi legată de construcția cetății regale Caransebeș, deși despre această fortificație nu avem știri decât din secolul XIV48.
Toponimul cărășan Tövis nu este singular în regatul medieval ungar; există
astfel de locații în comitatele Alba (1290, 1293, 1347, 1403, 1410, 1517, 1583, 1587
‒'89, 1593, 1597, 1605, 1607, 1610, 1616, 1620, 1624, 1627, 1628, 1642, 1643, 1666,
1676, 1678, 1681, 1702; azi, orașul Teiuș, jud. Alba), Arad (1479), Baranya (Töviski,
1421, 1428, 1466), Borsod (Tövisses, 1403, 1404, 1430, 1454) și Zarand (Tövisegyház, 1433, 1462)49.
După ce am trecut în revistă toate opiniile și informațiile pe care le avem, trebuie să constatăm și să concluzionăm:
1. Tövis / Spini (ante 1532 ) nu poate fi "legat" satisfăcător de Teiuș (post 1552);
2. Teiuș apare în 1552 (Thys), iar Tövis dispare post 1478 pentru a-l regăsi drept Spin
(Spÿn) în 1532;
3. Există două locații: Teiuș la SV de Caransebeș și Spinosa (1806‒'69) / Ogașiu Spinosă (1884) la NV de localitatea contemporană Mâtnicu Mare;
4. PESTY Frigyes a greșit legând Tews (~1470) de Teiuș. Ștefan OLTEAN a greșit
indicând Tövis / Spinii (sic!) la sud-vest de Caransebeș. Nu se poate accepta o datare
a locației Teiuș ante 155250 (în 1447, ~1470, 1478);
5. Faptul că Teiuș apare drept Thys (1552) și Theus (1585) arată că și acest toponim
își trage originea dintr-un medieval Tövis, fiind doar traducerea acestuia în limba română.
6. Moșia medievală Tövis / Spini era la NV de localitatea contemporană Mâtnicu Mare.
Sigur este doar că toponimul Tövis / Spini amintește de vremea când în zonă
încă mai erau urme ale fortificațiilor tip prisacă. Relicvele toponimice ale moșiei
medievale se află la ~11,1‒11,6 km NNV de situl Tibiscum-Jupa, fapt care exclude și
orice posibilitatea de supraviețuire toponimică a ultimului.

47

în limba română vide Țiplic, 2002; Țiplic, 2003.
Györffy, 1964, p. 11.
49
vide Szabó, 1960, p. 33, 35, 39, 40, 41.
50
Cranganu, 2019.
48
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ANEXA II. Contribuții la problema continuității : Castrul (sic! castrul) Timiș
de I. D. SUCIU (1976)
În cele ce urmează voi supune unei analize istorice pe text studiul lui I. D. Suciu
din anul 19761:
Problema continuității poporului român a fost dezbătută și dovedită cu argumente științifice începînd încă din secolul al XVIII-lea. „În ciuda vicisitudinilor istorice, poporul român a trebuit să ducă o luptă îndîrjită de-a lungul celor doua milenii
spre a-și asigura continuitatea pe teritoriul în care s-a născut” ‒ scrie Programul
P.C.R. O dovadă a acestei continuități o avem și în denumirea orașului actual Timișoara (cum să "combați" aceste rânduri, pur ideologice!, ante '89? -n.m.).
Istoricii maghiari Berkeszi I[stván]., 1 Milleker Bodog 2 (sic! Bódog) și Ortvay
Tivadar 3 (fals! ultimii doi sunt șvabi bănățeni -n.m.) sînt în unanimitate de acord că
actualul oraș (sic!2) Timișoara e amplasat pe vatra unei așezări romane (iar SZENTKLÁRAY Jenő nu este de acord3 -n.m.). Numeroasele urme din epoca romană (fals!4)
găsite în Timișoara au fost sintetizate într-un studiu de G. Postelnicu 4 [în anul 1931].
Pe lîngă cărămizi (fals!5) și vase romane (care circulau și în barbaricum -n.m.), s-au
descoperit din epoca romană și numeroase obiecte ca : o rozetă de aur, două compase
de fier, un mîner de os modelat în formă de porumbel, o lance de bronz, o placă de aramă de scris (nicicare nu a fost publicat pentru a vedea dacă chiar aparțin epocii romane n.m.6). Aceste obiecte pot fi completate cu un mare (sic!7) număr de monede de la
Augustus, Hadrian, Antonius Pius (sic! Antoninus Pius), Comodus, Constantinus,
Valentinian, Vitelius, Vespasian, Titus, Traian, Verus, Faustina (?), Julia (?) și Pertinax 6 (care nu dovedesc nimic deoarece moneda romană o găsim și în barbaricum n.m.)8.
D[umitru]. Protase afirmă (sic! amintește -n.m.) că între 1842 ‒ 1905 s-au făcut
numeroase descoperiri de monede izolate din perioada de după Aurelian precum și un
tezaur din timpul lui Aurelian 6.
1

Suciu, 1976; pentru o primă critică vide Bona, Petrovszky, 1977.
din anul 1929 Timișoara este considerată municipiu.
Legea nr. 167 din 3 aug. 1929, Art. 4, Al. 4: Municipiile sunt comunele urbane cari au peste
50.000 locuitori, sau sunt declarate astfel de lege pe temeiul importanței lor economice sau
culturale. Deja anterior anului 1924 Timișoara avea 82689 locuitori (Socec, 1924‒'25, p. 769).
3
Szentkláray, 1912, p. [1].
4
Nu sunt atât de numeroase, unele nu e sigur că sunt romane și toate au o caracteristică: se pot
(re)găsi ușor și în barbaricum!
5
Aceasta este doar o "invenție" din anul 1924 a profesorului de la liceul "General Dragalina"
din Oraviţa, Traian SIMU (vide Addenda I).
6
vide și Bona, Petrovszky, 1977, p. 378.
7
în total este vorba de 100 de monede romane găsite pe aria întregului municipiu (1854 - 2 monede; 1864 - 11; 1874 -1; 1899 - 32 (tezaur); 1902 - 9; 1904 - 45 (tezaur) -Postelnicu, 1931, pp.
192‒193).
8
O modalitate de înșiruire a unei liste de împărați, cu nume greșite și incomplete, care ne relevă
un autor nu prea familiarizat cu uzanțele istoriografice (și Bona, Petrovszky, 1977, p. 378).
2
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D[umitru]. Tudor relatînd inventarul obiectelor și monedelor descoperite pe
vatra orașului Timișoara, după cei doi istorici români (i.e. G. Postelnicu și D. Protase
-fals!9), susține că actualul oraș „se află amplasat peste vatra unei așezări rurale romane” iar succe____________________
1

Berkeszi I., Délmagyarország érmeleletei, (Urme numismatice în Ungaria de Sud), Timișoara, 1907, p. 41‒42.
2
Milleker B., Delmagyarorszag régiséglelelei a honfoglalás elötti idökböl (Urme de antichități în Ungaria de sud înaintea ocupării patriei), v. II, p. 67, Timișoara, 1900.
3
Ortvay Tivadar, Temesvármegye és Temesvárváros története (Istoria comitatului Timiș și
a orașului Timișoara), vol. II, Budapest, 1914, p. 58-59.
4
G. Postelnicu, Originea orașului Timișoara, „Analele Banatului” 1931, (IV), nr. 2‒4, fasc.
9 (aprilie ‒ decembrie), p. 189‒194.
5
Ibidem, p. 193‒194.
6
D. Protase, Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, București,
1968, p. 178.

p. 2/1052:
siunea monetară din secolele I‒IV dovedește continuitatea „pînă la venirea hunilor” 7.
Greu ne vine a crede că o așezare rurală romană să aibă varietatea obiectelor cît și
mulțimea monedelor descoperite la Timișoara. Rozeta de aur indică o populație orășenească, rafinată în gusturi și bogată (dar artefactul a fost cumpărat de către Magyar
Nemzeti Múzeum din Budapesta de la anticarul Iacob Krausz în anul 1883 și nu există
vreo certitudine că ar proveni de pe teritoriul orașului Timișoara. Apoi, bijuteria, dacă
este romană!, putea să ajungă și în barbaricum pe diferite căi -n.m.). Și să nu uităm
că aceste descoperiri s-au făcut întîmplător, nu în urma unor săpături sistematice, deoarece în Timișoara asemenea săpături nu se mai pot face din cauza extensiunii orașului (fals!10). La acestea mai trebuie adăugat faptul că aceste urme materiale au fost
descoperite doar în secolul XIX cînd arheologia bănățeană a luat avînt, fără a fi cunoscute urmele din secolele XIV ‒ XVIII, cînd s-au făcut marile lucrări de fortificații
ale orașului.
Evident că numeroasele urme și monedele atît de variate (toate acestea circulau
și în barbaricum -n.m.) ridică o întrebare : ce localitate romană era pe vatra actualului oraș (sic! municipiu) [Timișoara] ? (vatra municipiului este doar zona din jurul
Castelului Huniade -n.m.) Răspunsul îl aflăm consultînd hărțile Banatului din antichitate. Avem trei hărți mai importante (fals! doar două -n.m.) care ne aduc lămuriri prețioase și pe care comparîndu-le cu afirmațiile unor geografi ai antichității cît și moderni, putem stabili unele adevăruri și trage unele concluzii privitoare la continuitatea
populației daco-romane pe aceste meleaguri. Cele trei hărți care ne redau geografia
Banatului în antichitate sînt : harta lui Ptolomeu, Tabula Peutingeriana, și Cosmo9

în fapt, D. Tudor îi citează și pe BERKESZI István și Karl PATSCH. Nu doresc să speculez
asupra motivelor pentru care autorii trebuiau să fie neapărat nominalizați drept români!
10
după cum o demonstrează cercetările arheologice invazive din anii 1979, 1980, 2006 și din
2011 anual în diferite locații din centrul municipiului (fără artefacte romane găsite).
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grafia Geografului anonim din Ravena. Ptolomeu și-a întocmit harta (?11) în veacul al
II-lea e.n. spre sfîrșit (fals!), deoarece era născut în anul 140 e.n. (fals!12). Tabula Peutingeriana a fost întocmită în veacul al IV-lea (fals!13) după o hartă militară romană
(fals!), de geograful Castorius (fals!) și cuprinde în mod detaliat pînă și distanțele
între diferitele centre, ceea ce ne ajută să stabilim localitățile de azi corespunzătoare
vechilor așezări 8. De o mare importanță este și harta (fals!14) geografului anonim din
Ravena deoarece și-a întocmit opera în secolul al VII-lea, după 680 (?15), deci în perioada deplinei expansiuni a popoarelor migratoare 9.
Înainte de a examina aceste hărți, trebuie să precizăm că orașul Timișoara
își trage numele de la rîul Timiș. Sufixul „oara” indică o localitate sau tîrg, provenind de la maghiarul vár=cetate 10 (oare?16).
Rîul Timiș în antichitate se numea Tibiscus (oare?). ,,Tibis” e cuvînt traco-dac
și înseamnă mlaștină, noroi, nămol 11 (oare?17). Din acest motiv, pe teritoriul locuit de
traci, mai găsim și alte hidronime (sic!) și toponime (sic!) cu aceeași rădăcină ca :
Tibisis, rîu în munții Haemus sau Tibisca, localitate în Moesia inferior 12. Fluviul Tisa,
în antichitate (fals!18) și pînă tîrziu în evul mediu era numit Tibiscus. Astfel, geograful
(fals!19) Ptolomeu din Alexandria numește fluviul Tisa, Tibisco (fals!20) menționînd
în paranteză că ,,Tissa o numesc barbarii" 13 (fals!21). Italienii (nu doar ei! -n.m.) nu11

Nu este deloc sigur că ptolemeica Geographike Hyphegesis a avut hărți și este sigur că cele
pe care le cunoaștem noi sunt realizate post 1295 (Forțiu, 2012, p. 6, nota 21; p. 29 și nota 8).
12
[* ~90–100; † ~168–'78 e.n.] (vide Forțiu, 2012, p. [1], nota 1).
13
De fapt, problema datei întocmirii Tabulei Peutingeriene nu este nici pînă la ora actuală
clarificatăa, iar problema nu a fost lămurită satisfăcător încă nici până acum.
a
Bona, Petrovszky, 1977, p. 379.
14
Nu se cunoaște vreo hartă care să fi acompaniat lucrarea.
15
Nu știm când a fost realizată lucrarea; există opinii demne de luat în seamă care avansează
chiar sec. VIII drept perioadă a conceperii ei (vide Staab, 1976, p. 30 (ante 732), p. 31, nota 27
(post 736) -pe baza bibliografiei mai vechi).
Datarea după 680 apare doar pentru că același Anonim din Ravenna spune că Inter vero Tratiam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex super scripta Maiore
Scythia egressi sunta, iar bulgarii sub conducerea hanului Asparuh atacă teritoriile bizantine
din Moesia și Scythia Minor, pe care le și cuceresc, în anul 680. Tratatul de pace, care consfințește aceste cuceriri, este semnat anul următor.
a
Schnetz, 1990, pp. 48‒49, 6.49‒52.
16
acesta este unul dintre marile mistere legate de numele municipiul Timișoara! Voi reveni asupra problemei cu o altă ocazie.
17
I. I. Russu (1967) îl citează pe W. Tomaschek (1894), iar dubiile acestuia sunt doar afirmate
drept certitudini. Trebuie să recunoaștem că încă nu avem un studiu istorico-lingvistic acceptabil dedicat numelui râului Timiș (și DA, cunosc și Slușanschi, 1976).
18
Bona, Petrovszky, 1977, p. 379 (citează Pârvan, 1926); Forțiu, 2014, pp. 760‒761.
19
Ptolemeu nu a fost doar geograf (vide Forțiu, 2012, p. [1], nota 1.).
20
vide Forțiu, 2014.
21
Comentariul dintre paranteze ‒ Doppo l’entrata del fiume Tibisco {-Tissa lo chiamano i Barbari-} la prima uolta, ...a ‒ nu-i aparține lui Ptolemeu (motiv pentru care apare între paranteze).
a
Ptolemeu, 1574, p. 15[2].

679

meau încă și în 1594, 1595, 1596 (și până în sec. XVIII -n.m.) fluviul Tisa cu numele
tracic „Tibiscum” (fals! este numele în limba latină a municipiului roman de lângă
Jupa) sau „Tibisco” 14, dar în același timp, numeau și rîul Timiș
____________________
7

D. Tudor, Orașe, tîrguri și sate în Dacia Romană, ed. II, București, 1971, p. 55.
Dr. Konrad Miller, Die Weltkarte des Castorius genaunt Die Peutingersche Tafel, Ravensburg, 1887, p. 40.
9
Fontes Historiae Daco-Romanae, II, p. XVIII.
10
Comunicare făcută de acad. Al. Graur pentru care-i mulțumesc.
11
I. I. Russu, Limba traco-dacilor, ed. II, București, 1967, p. 141.
12
Ibidem, p. 125.
13
La Geografia di Caudio Tolomeo Alessandrino, gia tradotta di greco in italiano da M.
Giero Ruscelli, Veneția, 1574, p. 152.
14
A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, IV,
p. 71, 226, 239, V. 14, 38.
8

p. 3/1053:
tot „Tibisco” 15, încît numai parcurgînd cu atenție rapoartele lor se poate face diferențierea între Tisa și Timiș.
Pe lîngă fluviul Tibiscus=Tisa (fals!), Ptolomeu indică între cetățile (fals!
poleis22) mai celebre ale Daciei și cetatea (fals!) Tibiscum (fals! Tibiskon) sau Tiriscum (fals! Tiriskon este la E de Zarmisegetousa basileios36) pe care o situează în Banat
alături de orașele (fals! poleis) Zurobara, Sarmisegetuza-Regia (fals! Zarmisegetousa
basileios nu e localizată în Banat) și Tierna. Acmonia apare lîngă Tibiscum (fals! Akmonia este chiar departe de Tibiskon) în sudul Transilvaniei 16. Deci avem în Banat pe
harta lui Ptolomeu trei (fals!) denumiri de Tibiscum (fals!) sau „Tibisco” (fals!): fluviul (fals! râul) Tisa (fals!23), rîul Timiș (fals!24) și localitatea Tibiscum (fals! Tibiskon).
În Tabula Peutingeriana lucrurile se schimbă. Harta lui Castorius (fals!) a
fost alcătuită după părăsirea Daciei deoarece nu cuprinde toată Dacia (care? cea a
lui Burebista? a lui Decebal? ori provincia romană? -î.m.) ci doar Banatul, Crișana
(fals!), Transilvania, Bucovina (fals!), o parte din Moldova și Țara Românească (adică, mai toată România! -n.m.). Pe de altă parte, pe teritoriul Daciei sînt indicate diferite triburi migratoare ca Amaxobii și Lupiones în vestul Daciei iar în sud-est, Piti,
Gaete, Goții, Dagae, Venedi. Localitățile și drumurile din Banat sînt foarte exact
reprezentate. De la Viminacium sînt indicate două drumuri care pătrund în Banat.
Primul pornea de la Viminacium, traversa Dunărea pe la Lederata îndreptîndu-se
spre Arcidava ‒ Centum ‒ Putea (sic! Centū[m] Putea) ‒ Berzobis (fals! Bersouia)‒
Azizis ‒ Caput Bubali și se oprea la Tibisco (fals! Tiuisco/Tivisco) care era cap de
drum. Al doilea drum pornea tot de la Viminacium de-a lungul Dunării pe care o traversa la Tierna (fals! Tierua/Dierna) apoi se îndrepta spre Ad Mediam ‒ Pretorio ‒
22

vide Forțiu, 2012, pp. 26‒28.
vide Forțiu, 2014.
24
Ptolemeu nu menționează explicit râul Timiș, iar pentru el Tibiskos era un râu imaginar, fiind
format din avalul râului Timiș și amontele râului Tisza (vide Forțiu, 2014).
23
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Ad Pannonio (sic! Pannonios) ‒ Gaganis ‒ Masclianis apoi la Tibiscum (fals! Tiuisco/
Tivisco). De la Tibiscum (fals! Tiuisco/Tivisco), prin Acmonae (fals! Agnauie)-Ponti
(sic! Ponte) Augusti, ajungea la Sarmisegetuza 18 (sic! Sarmategte).
Deci în Tabula Peutingeriana apar două (fals!) orașe (fals!) Tibiscum (fals!
Tiuisco/Tivisco25): unul la nord-vest care era cap de linie și altul mai spre sud de unde
drumul se îndrepta spre Sarmisegetuza (care? -î.m.). Fenomenul era obișnuit la romani
(nu chiar!26), ca dealtfel și la români, de a da același nume la diverse localități. Astfel
cunoaștem în prezent două (fals!) localități cu numele Acmonia (fals! Agnauie/Agnaviae): lîngă Sarmisegetuza și în Asia Mică 19 (fals! unde e Agmonia27). Toponime ca
Aqua, Aquae, Ad Aquas au ajuns la 120 exemplele (sic!) s-ar putea continua. Deci și
în Banat avem de a face cu două (fals!) orașe (fals!) Tibiscum care și-au luat numele
de la rîul Timiș (oare?28) și de aici și confuzia atît a unor geografi români cît și străini.
Totuși unii geografi care s-au ocupat de problemă au sesizat cele două (fals!) orașe
diferite și le-au situat în puncte diferite. Geograful francez D’Anville scrie (în 1768 n.m.) următoarele în legătură cu acest subiect : „Dacia nu cuprinde numai Transilvania, ci și părțile limitrofe ale Ungariei, apoi Valahia și Moldova care au fost cuprinse într-o vastă provincie pe care armele lui Traian le-au unit cu Imperiul. Trebuie să
intram în unele amănunte asupra acestui subiect. Tibiscus unde duce o șosea romană
plecînd din Viminacium este Timișoara (sb.m.29) și din acest loc (i.e. Tibiscus/Timișoara -n.m.) o altă șosea intrînd prin defileuri în Transilvania, întîlnește la ieșirea lor
orașul care a fost dominant în toată țara și care sub numele de Sarmisegetuza a servit de reședință lui Decebal” 20 (fals!30). Deci geograful francez D’An____________________
15
16

Ibidem, V, p. 56.
A. E. Nordenskiöld, Facsimile-Atlas to the Early history of cartography, New-York, 1961,

p. X.

17

Dr. Konrad Miller, op. cit., p. 58.
Dr. Konrad Miller, Weltkarte des Castorius genannt die Peutingersche Tafel, Ravensburg, 1888, segmentum VII.
19
Dr. Konrad Miller, Itineraria Romana, Römische Reisewege an der hand der Tabula
Peutingeriana, Stuttgart, 1916, col. 720.
20
D’Anville, Géographie ancienne abrégée, t. I, contenant l’Europe, Paris, 1768, p. 214‒
315 : „Tibiscus où conduit une voie romaine en partant de Viminacium est Temesvar”...
18

25

vide Addenda II.
La o analiză superficială constatăm că din cele ~4000 de toponime conținute de către Tabula
Peutingeriana doar 7 ‒ Acidava (2), Caena (2), Centum Putea (2), Lamasco (2), Nisibi (2),
Sallunto (2), Seleucia (3) ‒ sunt comune mai multor locații (adică, 0,15%).
27
Bona, Petrovszky, 1977, p. 380.
28
Pe teritoriul Daciei romane este destul de rar întîlnită situația în care o localitate își ia numele de la rîul care trece prin apropiere (Bona, Petrovszky, 1977, p. 380).
29
în fapt, până la studiul lui ORTVAY Tivadar din anul 1876, pe care I. D. Suciu nu dă semne
că l-ar cunoște, Tibiscum a fost localizat în diferite locații, prea multe pentru a fi amintite într-o notă (vide Ortvay, 1876, pp. [1]‒17 pentru întreaga bibliografie).
30
capitala lui Decebal nu a fost la Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa.
26
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p. 4/1054:
vile încă din 1768 amplasa cel de al doilea (fals!31) Tibiscum la Timișoara și arăta că
de la Viminacium se putea ajunge la Sarmisegetuza și prin Timișoara, nu numai pe
drumul cunoscut ce pornea de la Tierna (sic! Dierna).
În 1846 Institutul de geografie din Weimar tipărea ultimul volum al marelui
geograf german Friedrich August Ukert 21. Stabilind drumurile ce legau Banatul cu
imperiul roman, Ukert distinge și el două drumuri : primul, Viminacium-Arcidava terminîndu-se la Tibisco, pe care îl localizează la Timișoara („Tibisco, bei Ptolemaus
und nach Inschriften Tibiscum, bei Temesvar”) 22 (i.e. Tibisco, la Ptolemeu și după
inscripții Tibiscum pe la Timișoara32 -n.m.). Al doilea drum pornește de la Dierna ‒
Ad Mediam pînă la Tibisco (fals! Tiuisco/Tivisco). Ajungînd aici, Ukert face următoarele considerații : „[Konrad] Mannert considera (în 1795 -n.m.) Timisco (fals!
toponim inexistent; K. Mannert indică Tiviscum ... richtiger Tibiscum33) în acelaș loc
cu Tirisco (fals! Tivisco la F. A. Ukert34 și Tiviskum la K. Mannert35) mai sus numit
ceea ce este greu de acceptat. Ptolomeus numește această localitate care se afla pe
a doua șosea Tirisco (fals! Tivisco la F. A. Ukert; Tiriskon la Ptolemeu) și aceasta
era lîngă Căvăran (fals!36) unde se văd ruine” 23. (I. D. Suciu a "modificat" toponimele ‒ și nu este prima/ultima oară când o face! ‒ în concordanță cu "teoria" lui)
Deci Ukert susținea (greșit!) existența a două orașe cu numele de Tibiscum
(fals!) : unul pe primul drum roman, pe care îl amplasa pe vatra actualului oraș Timișoara și altul așezat pe a doua șosea, situat, după Ukert, lîngă comuna de azi Căvăran.
Ukert face însă o mică confuzie : atît inscripția de marmoră (oare?37) cu Municipium
Tibiscum (sic! MVN(icipii) TIB(iscensium)) cît și celelalte șase inscripții care s-au
găsit ceva mai departe provin de la Tibiscum-ul de Jupa, nu de la Timișoara. Dar ceea
ce e important de reținut pentru noi este faptul că Ukert face distincția între cele două
orașe cu același nume (fals!38).
Reluînd problema în 1916, Konrad Miller, deși considera ambele orașe Tibiscum ca unul singur, totuși susține că nu e greșit a căuta amplasarea centrului Tibiscum

31

în fapt, Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville credea că anticul Tibiscum este Temesvár /
Timișoara din vremea sa, iar acest lucru reiese clar chiar din traducerea lui I. D. Suciu.
32
Bona, Petrovszky, 1977, p. 382.
33
Mannert, 1795, p. 193.
34
Ukert, 1846, p. 619.
35
Mannert, 1795, p. 198.
36
Ptolemeu localizează Tiriskon pe aceeași latitudine cu Zarmisegetousa basileios dar la E de
aceasta; chiar și în deficitara ediție în limba română a cartografiei ptolemeice, publicată în 1964, I.
D. Suciu ar fi putut găsi (dacă l-ar fi interesat!):
Τιρίσϰον μη′ L″ με′ δ″ | Ζαρμιζεγέθουσα βασίλειον μζ′ L″ γ″ με′ δ″
Tibiscum (fals! Tiriskon) 48°30′ 45°15′ | Sarmizegethusa regia (sic! basileios) 47°50′ 45°15′
(prima coordonată este Longitudinea; Ptolemeu, 1964, p. 544 și 545, rândurile 31 și 32).
37
IDR, III/1, p. 151, nr. 132.
38
F. A. Ukert doar localizează greșit lângă Căvăran ptolemeicul Tiriskon aflat conform lui
Ptolemeu la E de Zarmisegetousa basileios, care se găsea în Munții Șurianu.
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lîngă Tisa (fals! tocmai asta susține!39): „Keinesfalls ist Tibisco am Tibiscus (Theiss)
zu suchen” 24. Nesiguranța lui Miller (fals!) în privința localizării provine tocmai din
faptul că pe Tabula Peutingeriana apar două localități cu nume identice (fals!).
Rezumînd constatările de mai sus (!40) putem preciza următoarele : geograful
francez D’Anville fixează (greșit!) castrul Timiș (fals! Tibiscus) de pe primul drum al
Tabulei Peutingeriane la Timișoara. Geograful german Ukert stabilește pentru prima
oară că erau două castre Tibiscum (fals!) : la Timișoara și la Jupa (fals!41), iar Konrad
Miller admite existența unui castru Tibiscum în apropierea Tisei (fals!42), deci la Timișoara (acest scenariu este compus prin interpretarea "originală" a surselor citate -n.m.).
Pentru confirmarea afirmațiilor lui Ukert, am măsurat, conform indicațiilor
din Tabula Peutingeriana, distanța dintre Arcidava și Tibiscum = Timișoara. De la
Arcidava la Tibiscum = Timișoara, Tabula Peutingeriana indică 49 mile romane, ceea
ce înseamna 72,7 km. (o milă romană = 1,48 km). Calculînd și distanța pe șoselele
actuale dintre Vărădia și Timișoara, distanța iese cam aceeași dacă ținem seama de
modificările intervenite în șoselele de azi : 78,7 km 25 (întreg raționamentul este fals!
și fantezist. ... niciunde pe ruta amintită nu este menționat (i.e. găsit/identificat -n.m.)
vreun drum roman ...43).
____________________
21

Fried. Aug. Ukert, Geographie der Griechen und Römer von den frühesten zeiten bisauf
Ptolemäus, Theil III2; Skithien und der land der Geten oder Daken nach den Ansichten der Griechen und Rörner, Weimar, 1846.
22
Ibidem, p. 615.
23
Ibidem, p. 616.
24
Dr. Konrad Miller, Itineraria Romana..., col. 545.
25
Calculul distanței pe șoselele de azi a fost făcut după Ghidul drumurilor din România,
București, 1928 (!? O altă sursă bibliografică mai apropiat de anul 1976 nu s-a găsit?),
de Niorica Săvulescu, bibliotecar la cabinetul de hărți al B.A.R., pentru care-i mulțumesc.

p. 5/1055:
De la Vărădia la Tibiscum = Jupa, Tabula Peutingeriana nu indică, un drum
direct, deci nu se poate calcula distanța 26 (fals!). Așadar, șoseaua romană care unea
Arcidava cu Tibiscum = Timișoara (fals!) corespunde (aproximativ!) distanței de azi
și nu există o șosea directă Arcidava Tibiscum = Jupa (fals!).
A doua mărturie importantă pentru cele două orașe Tibiscum este Cosmogra39

Keinesfalls ist Tibisco am Tibiscus (Theiss) zu suchen (k. Miller) / În niciun caz Tibisco nu
se caută pe Tibiscus (Theiss) (i.e. lângă Tisza; tr.m.) / „În nici un caz (s.n.) nu trebuie căutat
Tibisco pe Tibiscus (Tisa)“ (Bona, Petrovszky, 1977, p. 383).
40
Din noianul de opinii (32 indicate de către ORTVAY Tivadar în 1876), I. D. Suciu alege
doar 3, care crede el că-i susțin teoria, dar și pe acestea le interpretează "ciudat" pentru că ele
spun "altceva" ...
41
F. A. Ukert nu amintește de Jupa, ci de Căvăran, iar între cele două localități sunt peste 10 km
în linie dreaptă.
42
de la Timișoara la râul Tisza sunt 81,5 km (în linie dreaptă), iar la Tibiscum-Jupa 82 km.
43
Bona, Petrovszky, 1977, p. 383 (unde se află și alte comentarii interesante).
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fia geografului anonim din Ravena. Scrisă după anul 680, Geograful din Ravena ne
dă informații foarte importante în legătură cu cele doua Tibiscum (fals! acesta menționează Tibis, Tema și Tiviscum). Astfel, el împarte orașele din Dacia în două, categorii (această categorisire nu este prea convingătoare și nici singulară44 -n.m.): despre
care a citit că au existat din vechime (in quas Dacorum patrias antiquitus plurimas
fuisse civitates legimus) și a doua categorie, care existau în vremea lui (ad aliam partem sunt civitates in ipsas Datias), adică în secolul al VII-lea (fals!). Dintre orașele
care au fost odinioară, Geograful din Ravena menționează : Drubetis, Medilas, Pretorich, Panonin, Gazanam, Masclunis și Tibis (sb.m.) care se lega cu orașul Acmonia
din provincia Moesia 27. A doua categorie de orașe care existau în timpul lui, adică
în sec. VII (fals!), sînt : Tema, Tibiscum (sb.m.; fals! Tiviscum), Gubali, Zizis, Bersovia, Arcidaba, Canonia, Potula, Bacaucis. Dacă, urmărim cu atenție orașele menționate ca existente în Dacia în secolul VII (fals!), afara de Tema si Bacaucis ‒ neidentificate pînă în prezent ‒ toate celelalte orașe menționate sînt amplasate pe drumul
Viminacium ‒ Tibiscum = Timișoara (fals!) din Tabula Peutingeriana. Deci și Geograful din Ravena face distincție între cele două Tibiscum (fals!): Tibiscum Jupa situat pe drumul al doilea ce intra în Dacia pe la Drobeta (fals! Tierua/Dierna) și care
în secolul VII era dispărut (fals! în această categorie intră doar Tibis) și Tibiscum =
Timișoara (fals!) care exista în secolul VII fiind enumerat printre orașele de pe primul drum ce pătrundea de la Viminacium prin Arcidava în Dacia, prelungindu-se
pînă la Timișoara 28 (fals!).
Geograful din Ravenna face deosebirea între fluviul Tisa pe care îl numește
Tisia și rîul Timiș pe care îl numește Tibiscum (fals! Tibisia). Comentînd opera Geografului din Ravenna, Al. Bărcăcilă nu sesizează cele două orașe diferite (fals!), dar
cu același nume, Tibiscum 29. Dar editorii germani ai Cosmografiei Ravenatului, M.
Pindar și G. Parthey, fac distincția între cele două localități diferite dar cu același
nume : „Tivisco iuxta Masclianis” și „Tivisco iuxta Caput Bubali” ; deci unul lîngă
Masclianis, care este Tibiscum = Jupa și al doilea lîngă Caput Bubali, care este Tibiscum = Timișoara 30.
____________________
26

Din acest motiv, Traian Simu credea [în 1924] că distanța dintre Caput Bubali și Tibiscum = Jupa e „socotită greșit numai trei mile” în Tabula Peutingeriana (fals!45). Distanța nu e
socotită greșit ci interpretarea lui e greșită deoarece el făcea calculul distanței între Caput
Bubali și Tibiscum = Jupa și în acest caz distanța nu se potrivea. Dar între Caput Bubali (care
este unde? -î.m.) și Tibiscum = Timișoara „socoteala” e exactă ! (fals!46)
27
Nu e încă lămurit de ce Ravenatul atribuie orașele din fosta Dacie Traiand ca fiind situate în Moesia (Fontes Historiae Daco-Romanae, II, p. XIX). Acmonia era lîngă Sarmisegetuza,
deci în Dacia Traiană, nu în Moesia !
44

iar situația este similară cu cea din Moesia/Transilvania (Bona, Petrovszky, 1977, p. 385).
în fapt, distanța este de 10 mile, iar I. D. Suciu doar îl citează necritic pe Tr. Simu fără a mai
verifica informația acestuia (care este greșită!).
46
pentru a vedea dacă între Caput Bubali și Tibiscum = Timișoara „socoteala” e exactă ar fi
trebuit ca I. D. Suciu să fi indicat și locația Caput Bubali dar nu o face (Bona, Petrovszky, 1977,
p. 384).
45
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28

Fontes Historiae Daco-Romanae, II, p. 580-581.
Al. Bărcăcilă, Aurul Ardealului în prada avarică a lut Carol cel Mare, Apulum, I, (19391942), p. 210-211 : „Ni se dau deci orașe și posturi militare din Banat, asezate de-a lungul celor două drumuri romane, unul ducînd din Drobeta oltenească prin Tierna (Orșova) la Tibiscum ; altul din Lederata ... la Tibiscum de unde pornește artera de legătură cu rețeaua de
drumuri ale Ardealului roman prin Acmonia ‒ Sarmisegetuza”.
30
Ravenatis anonymi Cosmographia et Guidonis geographica, Edidarunt M. Pinder et G.
Parthey, Berlin, 1860, p. 203, n.13, 18.
29

p. 6/1056:
Ultima atestare documentară a castrului Timiș din epoca migrațiunilor o avem
în diploma împăratului bizantin Vasile al II-lea din 1019 prin care ‒ după înfrîngerea (fals!) și cucerirea Bulgariei ‒ reorganizează Mitropolia de Ohrida. În diploma
de reorganizare, între episcopia Nișului (nr. 10) și episcopia Belgradului (nr. 12)
figurează episcopia de Branitza, actualmente (fals!) Branicevo (sic! Braničevo) (nr.
11), cu șase (fals! 7) castre (fals!) episcopale 31. Diploma împăratului Vasile II spune : „Și episcopul de Branitza trebuie să aibă 15 preoți (fals!) și 15 jeleri la Branitza,
Morobiscos, Sphenderemos, Grota, Dibiscos (fals!), Istraalaga și Brodariscos” 32.
Bizantinologul maghiar M. Gyoni (sic! Gyóni) a demonstrat încă din 1946 că „Dibiscos” și „Timpisco” este transcripția în greaca bizantină a formei fonetice „Tibisco”
de limbă străină. Greaca medievală ‒ dovedește în continuare același autor ‒ în transcrierile sale înlocuiește adesea consoana „t” de limbă străină printr-un „d” 33 (fals!).
Deci, după Gyóni M., a existat în Banat la 1019 un centru bisericesc de rit răsăritean,
un castru (fals!) episcopal, în localitatea Timiș. Încercînd să identifice unde era amplasat acest castru (fals!), autorul se oprește la trei centre: mai puțin probabil, în apropiere de Cuvin (fals! chiar la Kovin), apoi „în ciuda argumentelor geografice, considerațiile filologice ne trimit mai curînd spre nord-est, către vechiul Tibiscum sau în
aceeași măsură la nord, pe malurile Timișului, eventual către Timisoara” 34.
Identificarea lui Gyóni a fost acceptată atît de bizantinologii români cît și de
cei maghiari. Bizantinologul maghiar Moravcsik Gyula spune : „Recent s-a precizat
că arhiepiscopia de Ohrida s-a extins în teritoriul de-a lungul rîului Timiș și fortul
(fals! place /i.e. locul) Timiș a fost unul dintre centrele bisericii răsăritene” 35.
Și bizantinologul maghiar Szekely (sic! Székely) Gy. (i.e. György), recunoaște
că în timpul împăratului bizantin Vasile II „biserica greacă bizantină se întindea în
regiunea Timișului, vecină cu dieceza lui Gérhard” (sic!) 36.
Istoricii români Alexandru Elian 37, Eugen Stănescu 38 și Răzvan Teodorescu
(sic! Theodorescu) 39, recunoscînd (sic!) existența unui centru bisericesc de rit răsăritean în Banat pe care l-au fixat prin analogia numelui în vechiul municipiu roman
Tibiscum. E adevărat că istoricii români fixează cu aproximație castrul (fals!) Tibiscum
(fals!) din diploma lui Vasile al II-lea la Tibiscum = Jupa. „Tibiscum, pe care noi înclinăm a-l iden____________________
31

H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekante Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, „Bizantinische Zeitschrift”, 1893, II Band, p. 52‒53.
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32

Ibidem, p. 53, Gelzer dă varianta Bisiscos (fals! Dibisiskos) dar, ediția Golubinskij (fals!
Dibisiskos) și Ivanov dau lectura Dibiscos (ultimul din greșeală! I. D. Suciu doar citează comod după Gyóni M. fără a mai verifica în bibliografia indicată de acesta -n.m.). (M. Gyóni,
L’église orientale dans la Hongrie du XI-e siècle, „Revue d’Histoire comparée", 1947, t. V,
nr. 3, p. 45‒46).
33
Gióny M., A keleti egyház jelentkezśe (sic! jelentkezése) a Temes videken Szent István
Korában (Apariția bisericii ortodoxe în părțile Timișului în epoca regelui Ștefan cel Sfînt) în
„Magyar Nyelv”, 1946, p. 43‒49. Am folosit versiunea franceză a aceluiași articol, fiind ultima redactare, din 1947 : L’église orientale dans la Hongrie du Xl-e siècle din „Revue d’Histoire comparée”, 1947, nr. 3, p. 46‒48.
34
Ibidem, p. 49.
35
Gyula Moravcsik, Bizantium and the Magyars, Budapest, 1970, p. 49.
36
Szekely Gy., La Hongrie et Bizance au Xe ‒ XIIe siècles, „Acta Historica”, 1967 (XIII),
nr. 3‒4, p. 291‒311.
37
Les rapports bizantino-roumains, „Byzantinoslavica”, 1958 (XIX) nr. 2, p. 215.
38
Byzance et les Pays Roumains aux IXe ‒ XVe siècles, „Rapports” IV(XIVe (sic!) Congrès
international des ètudes Byzantines, Bucarest, 6‒12 septembre 1971), p. 15.
39
Răzvan Theodorescu, Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturit medievale românești, București, 1974, p. 77.

p. 7/1057:
tifica cu castrul foarte cunoscut de la Jupa, aproape de Caransebeș” scrie Al. Elian 40.
Și Răzvan Teodorescu (sic! Theodorescu) are identificarea incertă : „care pare a fi
anticul Tibiscum roman, azi Jupa în părțile Caransebeșului” 41. Eugen Stănescu amintește, (sic! ce? -î.m.) fără a identifica Tibiscum-ul (fals!). Dar cei doi istorici români
n-au ținut seama de un fapt hotărîtor : în anul 1019-1020 municipiul Tibiscum = Jupa
nu mai exista de mult. O spune Geograful anonim din Ravena (fals!) și o atesta săpăturile arheologice din ultimii ani întreprinse la Tibiscum = Jupa 42. După imigrarea
slavilor și asimilarea acestora de către populația daco-romană, lîngă municipiul Tibiscum se formează un sat nou care devine sediul unui jupanat și din acest motiv localitatea se va numi Jupa (afirmație tip dogmă!47). În acest caz, rămîne valabilă amplasarea castrului (fals!) episcopal Dibiscos (fals!) la Tibiscum = Timișoara (fals!), ates47

Jupa este atestată documentar doar ~1376a. PESTY Frigyes nu era convins că numele ar proveni din slavul zsupa/jupab. Satul medieval era la ~3,9 km spre V de situl arheologic Tibiscum
(vide Josephinische Landesaufnahme, 1769‒'72), în punctul numit de localnici Valea Jupii-Sat
Bătrânc (pe malurile pârâului Toplița), de unde a fost strămutat, pe locul actual, în anul 1799,
în cadrul acțiunii de sistematizare al localităților.
a
când se face o ieșire din devălmășie între magistrul Benedict [Himfi], fiul lui Paul, fiul lui
Heym, și fratele său Nicolae și nepotul său, Ștefan, fiul magistrului Petru, iar Suppa cum suis
kenezyatis (să fie aici explicația toponimului?) ajunge în mâinile magistrului Nicolaed (Fekete
Nagy, Makkai, 1941, pp. 221‒223, doc 178; p. 222 și nota 22 pentru identificare).
b
Vájjon maga a falu neve a szláv zsupa (azaz oly vidék, melyet ugyanazon törzs emberei lakják) szótul származik-e, kétséges (Pesty, 1884b, p. 324).
c
Coşeriu, 1996, p. 5 (apud Bălănescu, 2001, p. 708 și nota 5, p. 711 cu bibliografia).
d
înțeles greșit drept magistratul Nicolae, cneaz de Jupa (Suppa) (Bălănescu, 2001, p. 711,
nota 4).
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tat ca existent în secolul VII (fals!) de Geograful din Ravena (fals!) cît și la puțin timp
(sic! 200 de ani -n.m.) după diploma lui Vasile al II-lea (fals!).
În identificarea lui, Gyóni M. pornește de la o premisă greșită : el caută să
identifice Tibiscum-ul din 1020 bazîndu-se pe cronicile bizantine (fals! o singură cronică grecească) din secolele XV‒XVI (fals! datată circa 1519 de către Gyóni) și acelea,
(sic! fals! aceea) foarte vagi și imprecise, deoarece cronicarii (fals! cronicarul) bizantini (fals! grec?) nu cunoșteau situația geografică din Banat. Din moment ce lectura
„Dibiscos” (fals!) și „Timbisco” de forma greacă au fost dovedite și acceptate ca fiind
corespondentul latinului Tibiscus atît de bizantinologii maghiari amintiți mai sus cît
și de cei români, avem documente mult mai apropiate de 1020 (fals!) care ne dovedesc că Dibiscos (fals!) din 1020 nu este altceva decît Timișoara de azi (fals!). E o
regula fonetica a limbii române că „b” din limba latină s-a transformat în „m” (fals!
nu există o atare regulă -n.m.) și astfel a apărut rîul Tibiscum = Timiș (poate exista
și o altă explicație?!). Tot așa castrul „Tibisco” (fals! Tiuisco/Tivisco) din Tabula Peutingeriana și „Tibiscum” (fals! Tiviscum) din Geograful din Ravena s-a transformat
în castrul Timiș (fals!). În acest caz, avem dovezi istorice fără posibilitate de vreo îndoială, că cetatea Timiș din 1212, care e Timișoara de azi (!48), menționată în diploma
regelui Andrei II, este identică, cu castrul Dibiscos (fals!) din diploma împăratului
Vasile II din 1219 (sic! 1019). Atît în 1212 cît și în 1262 castrul Timiș apare ca o cetate foarte puternică (nu știm!) și bogată (nu știm!) care poseda pămînturi intinse (nu
știm!). Precizam că romanii prin castru întelegeau o tabără militară (fortificată! și
nu doar atât! -n.m.), dar în evul mediu sensul termenului s-a schimbat, indicînd o
cetate. Astfel, la 1212, Andrei al II-lea, regele Ungariei, scoate de sub stăpînirea castrului Timiș „moșia Gyad cam de patru pluguri” pe care o donează comitelui Sebus 43.
La 1266, Ștefan, regele cel tînăr al Ungariei, dăruiește lui Martin și German pămîntul
Urman de lîngă apa Uzar, pămînt ce aparținea castrului Timiș 44. În același an, același
rege doneaza comitelui Parabuch „pămîntul numit Rety al castrului Timiș și jumătate din pămîntul numit Bobda” care a aparținut „oamenilor castrului Timiș” 45.
În toate documentele din secolul XIII (fals!49), orașul Timișoara apare sub
denumirea de castrul Timiș („castri de Tymes”, „castrenses (sic?50) de Tymes”,
____________________
40

Al. Elian, art. cit., p. 215.
Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 77.
42
V. în acest sens D. Tudor, op. cit., p. 41 ; D. Protase, op. cit., p. 175 ; Marius Moga,
Tibiscum, „Revista Muzeelor”, 1965 (II), p. 433; idem, Vestigii paleocreștine în Banat, „În
memoriam Constantini Daicoviciu”, Cluj, 1974, p. 260.
41

48

I. D. Suciu nu cunoaște studiile în care această danie a fost contestată a avea legătură cu Timișoara (Țintă et alii, 1966; Țintă, 1969; Țintă, 1969b).
49
8.05.1278: regele Ladislau al IV-lea se află la Tumuswar (i.e. Temesvár, Timișoara), unde
emite o diplomă în favoarea oaspeților regali sași (Saxones) din satul Corpona / Korpona (azi,
Krupina, SK) (DF 274496; CD, V/2, pp. 442‒443; Szentpétery, Borsa, 1961, p. 208, (RA) 2864,
care este considerat de către editori mai degrabă defectuos întocmit decât un act fals).
50
pare că I. D. Suciu nu știe că aceștia sunt o stare socială ...

687

43

Documente privind istoria României, C, vol. I, p. 155, doc. 85.
Ibidem, vol. II, p. 80, doc. 75.
45
Ibidem, vol. II, p. 81, doc. 76.
44

p. 8/1058:
„castrum regium (fals!) Themes”) (fals!) și numai începînd cu secolul XIV (fals!),
mai exact cu 1315 (fals!), după ce Carol Robert își instalează capitala (fals!) în
acest oraș, castrul Timiș se transforma în Temesvar(sic! Temesvár)-Timișoara 46.

⁕
Pornind de la constatarea că actualul oraș Timișoara se află amplasat pe vatra
unei localități romane (fals!), constatăm că în Tabula Peutingeriana apar două (fals!)
localități cu acelaș nume Tibiscum (fals! Tiuisco/Tivisco) = Jupa, de lîngă Caransebeș și Tibisco (fals! Tiuisco/Tivisco) pe primul drum de la Viminacium spre Dacia pe
care geografii antichității D’Anville, Fried. Aug. Ukert și Konrad Miller îl amplasează pe local actualului oraș Timișoara (fals!). Și geografii germani M. Pinder și G.
Parthey semnalează în secolul VII, în Cosmografia geografului anonim din Ravena
două „Tivisco” : „Tivisco iuxta Masclianis” și „Tivisco iuxta Caput Bubali”. Primul,
Tibisco = Jupa, era considerat ca dispărut în Cosmografia geografului anonim dar
al doilea Tibiscum = Timișoara era considerat ca existent în secolul VII (fals!). Istoricul maghiar Gyoni (sic! Gyóni) M. a demonstrat că (sic!) castrul (fals!) Dibiscos
(fals!) din diploma împăratului bizantin Vasile al II-lea din 1019 corespunde castrului
Tibiscum din Banat (fals!). Ori, cum în secolul XI Tibiscum = Jupa nu mai exista de
mult, amplasarea castrului Dibiscos (fals!) din 1019 nu se poate face decît pe locul
actualului oraș Timișoara (fals!), care peste puțin timp (fals! după aproape 200 de ani),
la 1212, apare ca un castru puternic (nu știm!) și bogat (nu știm!) sub denumirea de
„Castrul Timiș”, menținîndu-și acest nume în tot decursul secolului al XIII-lea (fals!)
pînă la 1315 (fals!) cînd i se adaugă sufixul „-vár” (fals!) care nu e altceva decît traducerea în limba maghiară a denumirii „castrul Timiș” (fals! e chiar invers! -n.m.).
Avem astfel un exemplu elocvent al unei localități de pe pămîntul românesc
care, în ciuda marilor transformări din decursul celor două milenii de existență, și-a
menținut (fals!) vechiul nume tracic, trecut prin influența romană și transformat în
Tibiscum, Tibisco. Sub acest nume apare în toate mărturiile documentare de după retragerea trupelor auraliane: în Tabula Peutingeriana din secolul IV (fals!), în Cosmografia Geografului anonim din Ravena (fals!) din secolul VII (fals!) și în diploma împăratului bizantin Vasile II din prima jumătate a secolului XI (fals!).
Menținerea și permanentizarea denumirii castrului Timiș cît și a rîului Timiș
constitue ‒ alături de alte mărturii ‒ o nouă dovadă a continuității poporului român
pe aceste meleaguri, încă de la formarea lui.
____________________
46

Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, II, p. 193.

În final, ce ar mai trebui spus? I. D. Suciu s-a uitat pe Tabula Peutingeriana și
a văzut două Tiuisco/Tivisco. El a crezut (greșit!) că acestea sunt două locații distincte;
una la Tibiscum-Jupa și cealaltă la Timișoara. Și s-a apucat să caute dovezi în acest sens
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într-o bibliografie desuetă, iar când nu le-a găsit pur și simplu le-a inventat. Se dovedește rău informat și citează comod. "Articolul" lui conține cel puțin 149 de afirmații
false (unele care țin de cultura generală!) și altele cel puțin discutabile. El nu a fost capabil nici măcar să transcrie corect formele toponimice găsite pe Tabula Peutingeriana.
"Articolul" său pseudo-științific nu este decât maculatură nefrecventabilă, iar el un
"demn" urmaș al diletanților interbelici51 (doar că nu este nici măcar de bună credință!).

ADDENDA
I. În anul 1924, profesorul de la liceul "General Dragalina" din Oraviţa, Traian SIMU52,
unul dintre prea entuziaștii diletanți ai perioadei interbelice, scria:
Zurobara. Se pare că a fost întemeiată între cartierul Mehala şi Cetatea Timişorii
(fals!). La 1854 (fals! 3.04.1851) cu ocaziunea explodării unei magazine (sic!) de praf
de puşcă (Pulverlaboratorium -n.m.) situată în partea locului, s'au desgropat mai multe cărămizi, precum şi alte suveniri romane (sb.m.; fals! doar două monede! -n.m.),
ceeace a întărit părerea arheologilor (fals!), că vechea cetate (fals!) de pe vremuri:
Zurobara, aici se înălţase53 (fals!).
T. Simu nu oferă vreo referință bibliografică în sprijinul spuselor sale dar se inspiră din
repertoriul arheologic publicat de către Johann Gabriel SEIDL54 în anul 1855 (ori poate din primul volum al istoriei bănățene a lui Leonhard BÖHM, care preia știrea55):
Timișoara (comitatul Timiș). 1854. După nefericita explozie de pulbere care a îngrozit Timișoara în urmă cu câțiva ani, au ieșit la iveală câteva monede romane (sb.m.)
care arată existența anterioară a unei așezări romane în această zonă, precum Municipium Tibiscum (inscripție la Marsili, Dunub. II. Tab. LVI. Tiviscum: T. P. Ge. Rav.
4, 14. Τίβισϰον: Ptol. 3, 8, 10) pe râul Tibiscus pare să confirme. Găsitorul a donat
o monedă a lui Diocletianus Muzeului din Pesta; o monedă (sb.m.) provine de la Probus și anume: IMP C⸱M AVR PROBVS AVG. Protome Probi s., capite radiato, dextra
sceptrum, cui aquila insidet. R. SOLI INVICTO. Sol in citis quadrigis adversus; infra
KAR. ‒ cupru alb. În afară de proveniența lor, sau mai degrabă natura lor, aceste monede nu au valoare numismatică56.
51

Suciu, 1969, p. 36.
EBI, II, p. 267.
53
Simu, 1924, p. 47.
54
[* 21.06.1804, Wien; † 18.07.1875, Wien]; arheolog, poet, dramaturg, publicist, este primul
care publică poeziile lui Nikolaus Lenau, din 1840 curator la Münz- und Antikenkabinett din
Wien, iar din 1856 ani, până în 1871, chiar responsabil al trezoreriei.
55
Temesvár (Temesvarer Kreis). 1854. ‒ Nach der unglücklichen Pulver - Explosion, die vor
einigen Jahren Temesvár in Schrecken versetzt hatte, sind einige römisclie Münzen ans Tageslicht gekommen, welche den ehemaligen Bestand einer römischen Ortschaft in dieser Gegend
zu bestätigen scheinen. Eine Münze von Diocletianus übergab der Finder dem Pester Museum;
eine rührt von Probus her, nämlich: IMP. C. M. AVR. PROBVS. AVG. Kopf des Kaisers. Rz.
SOLI INVICTO. Sol auf einem Viergespann; unten KAR. ‒ Billon. Abgesehen von ihrer Provenienz haben diese Münzen keineil besonderen numismatischen Werth (Böhm, 1861, p. 319).
52
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II. Apariția unui dublet Tiuisco/Tivisco pe Tabula Peutingeriana nu este singulară. De
exemplu, pe același drum Drubetis‒Apula, apare Acidaua la XIII MP după Romula
și Acidaua la XV MP înainte de Apula, iar între cele două sunt alte 9 stationes, dar în
cazul primului dublet este vorba de două drumuri distincte. Folosind indexul locațiilor
de pe Tabula Peutingeriana publicat de către Konrad MANNERT în anul 182457, unde
acesta menționează dubletele (prin bis ibid[em].), găsim 26 de dublete (+ un triplet și
un cvadruplet), reprezentând 24 toponime și 4 hidronime. Dar și el are omisiuni (de
exemplu, Centum Putea ori Acidava). Dacă analizăm fiecare caz în parte, vom constata
că doar în 7 situații – Acidava (2), Caena (2), Centum Putea (258), Lamasco (2), Nisibi
(2), Sallunto (2), Seleucia (3) ‒ este vorba de toponime distincte aflate la diferite distanțe unul de altul. Restul sunt doar greșeli cartografice ori au o altă explicație (în delta
Nilului sunt 3 Iseum și 4 Serapeum, care reprezintă temple).
Cartograful a avut un straniu (pentru noi) și neuniform sistem de reprezentare;
de exemplu, drumurile care pleacă din Augusta Ruracum spre Argentouaria și Large
au primele două segmente identice (secțiunea II):

Augusta Ruracum VI | Arialbinum VII | Cambete XII | Argentouaria
Augusta Ruracum VI | Arialbinum VII | Cambete XII | Large:
Interpretare: la Cambete un drumul se bifurcă spre Argentouaria, iar altul spre Large.
56

Temesvár. (Temesvárer Comitat.) 1854. – Nach der unglücklichen PulverExplosion, die vor
einigen Jahren Temesvár in Schrecken versetzt hatte, sind einige römische Münzen ans Tageslicht gekommen, welche den ehemaligen Bestand einer römischen Ortschaft in dieser Gegend,
etwa des Municipiums Tibiscum (Inschrift bei Marsili, Danub. II. Tab. LVI. Tiviscum: T. P. Ge.
Rav. 4, 14. Τίβισϰον: Ptol. 3, 8, 10) am Flusse Tibiscus zu bestätigen scheinen. Eine Münze
von Diocletianus übergab der Finder dem Pesther Museum; eine rührt her von Probus, nämlich:
IMP C⸱M AVR PROBVS AVG. Protome Probi s., capite radiato, dextra sceptrum, cui aquila
insidet. R. SOLI INVICTO. Sol in citis quadrigis adversus; infra KAR. ‒ Weisskupfer.
Abgesehen von ihrer Provenienz oder vielmehr von der Art derselben haben diese Münzen
keinen numismatischen Werth (Seidl, 1855, p. 317).
57
Mannert, 1824, pp. 45‒63.
S-ar fi putut face o analiză și folosind https://www.tabula-peutingeriana.de/index.html.
58
Nu pot accepta opinia lui Nicolae GOSTAR (1976), care respingea existența toponimului în
Banat și o considera o simplă greșeală a unui scrib invocând inexistența unor zăcăminte de
fier ori alte metale în zona drumului Vărădia ‒ Berzoviaa, pentru că:
-în antichitate se exploata și fierul de baltă;
-între Surducu Mare (prezumtivul Centum Putea) și Dognecea sunt doar 13 km în linie dreaptă;
-nici în Siria toponimul nu este legat de exploatarea vreunui minereu.
a
Gostar, 1976, pp. 268‒269.
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Segmentul XI conține și drumul de la Raugonia la Isumbo, care trece peste
Mons. Tavrvs și are următoarele stații pe ambele maluri ale Flv. Meipersi:
Raugonia XXXVIIII. (Mons. Tavrvs) | Catispi. XXVII. | Soru[a]e. XXIIII. | Anteba
XXIIII. | Nasabi. XVII. | Isvmbo (capăt de drum).
Alăturat, pe malul celălalt al Flv. Meipersi, este un drum care își are originea în Mons.
Tavrvs și are următoarele stații:
(Mons. Tavrvs) Catispi. XXVII. | Sorvae. XXIIII. | Anteba. XXIIII. | Nasabi. XVII. |
Gobdi. XXIIII. | Filadelfia și se continuă până la Hicea Hialia.
Primele 4 stationes sunt identice (toponim și distanță) pe ambele drumuri.

Interpretarea cartografică corectă: după Hasabi drumul se bifurca în două direcții, spre
Isvmbo și spre Gobdi (Hicea Hialia).
Singurul caz asemănător cu Tiuisco/Tivisco, pe care eu l-am identificat, este
Abrostola (secțiunea IX):

Abrostola a fost un oraș în Galatia / Phrygia a cărui locație modernă pare că nu este
încă identificată. Este menționat doar de către Ptolemeu (Άβρόστολα / Abrostola59)
și Tabula Peutingeriana și se afla între Pesinunte/Pessinus60 și Amurio/Amorium61.
Când analizăm62 rețeaua de drumuri în care orașul este implicat observăm:

59

Ptolemeu, 2006, II, p. 494 (5,2,23).
https://en.wikipedia.org/wiki/Pessinus (15.08.2022).
61
https://en.wikipedia.org/wiki/Amorium (15.08.2022).
60
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I. Două drumuri care leagă Nicea de Abrostola;
1. Primul trece prin Iuliopoli: Nicea XL | Vateabio XXIII | Vablis XL | Vadastana
XXVIII | Iuliopoli XII (fl. Sagan) | Valoaton X | Fines Cilicie XXVIII | Lagania
XXXVIII | Mihago XX | Abrostola;
2. Al doilea trece prin Pesinunte: Nicea XXIIII | Pagrillo XXXV (fl. Sagan) | Vorileo
XXVIII | Mideo XXVIII | Triconua XXI | Pesinunte XXIIII | Abrostola;
II. De la Abrostola plecau nu mai puțin de 3 drumuri:
1. Spre Tauio: Abrostola XXXVI | Acitoriziaco XXXIII | Eccobriga XXV | Lassora
XVIII | Stabiu ???63 | Tauio;
2. Spre Salaberina/Caena: Abrostola XXX | Nitaho XXXI | Aspasi XII | Aspona X |
Garmias XII | Corueunte XXII | Salaberina XX XVI | Caena;
3. Spre Amurio, care apoi, după numai XI MP, se bifurcă în alte două drumuri:
a. Amurio XX | Laudiciaca Tacecaumeno;
b. Spre Caena: Anurio XXIIII | Tolosocorio VII | Bagrum XX | Verisso XX |
Egdaua XX | Pegella XX | Congusso XV | Petra XX | Comitanasso XII | Ubinnaca
XXIX | (post) Salaberina / (ante) Caena.
Cu toate acestea, chiar dacă între statio Abrostola de pe drumul Pesinunte ‒ Amurio și
cea reprezentată impozant pe hartă nu există vreo legătură directă64, cele două Abrostola
sunt una și aceeași locație (Ptolemeu este foarte clar în acest sens). Asemănător cazului
Tiuisco/Tivisco, cartograful nu a reușit ori a omis să le mai și "lege" între ele ...
Explicația pentru existența celor două toponime Tiuisco/Tivisco pe Tabula
Peutingeriana a fost oferită convingător de către P. Bona și R. Petrovszky în anul
197765.
Un singur lucru mai trebuie clarificat: dubletul Tiuisco/Tivisco pe Tabula
Peutingeriana nu are corespondent în cartografia ptolemeică. Tibiscum nu apare la
cartograful (fals!) Ptolemeu (III,8,4) la începutul secolului II p. Chr. (fals!) sub forma de Tiriskon66 (fals!), ci sub forma de Τίβισκον / Tibiskon: 46° 40′ / 44° 50′. Conform lui Ptolemeu, Tiriskon se afla pe aceeași latitudine cu Zarmisegetousa basileios36
dar la E de aceasta. Istorie fără geografie nu se poate face ...

62

Am folosit facsimilul lui Konrad MILLER (1887/'88a) pentru că nu am fost prea interesat de
forma corectă a toponimului și nici de distanțele corecte între diferitele stationes (pentru aceasta vide https://www.tabula-peutingeriana.de/index.html -1.08.2022).
a
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html (1.08.2022).
63
a fost omisă distanța dintre Stabiu și Tauio (din greșeală?).
64
În 1890, arheologul Sir William Mitchell RAMSAYa se înșela când afirma că una dintre cele
două poziții ale Abrostola de pe Tabula Peutingeriana trebuie să fie greșiteb.
a
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Mitchell_Ramsay (15.08.2022).
b
Ramsay, 1890, pp. 236‒237.
65
Bona, Petrovszky, pp. 387‒388.
66
Benea, 2018, p. 12.
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ANEXA III. Vidin, o episcopie care nu a existat (~1020)?!
Legenda maior a Sfântului Gerard menționează că, la începutul sec. XI, Ahtum,
qui secundum ritum Graecorum in civitate Budin fuerat baptizatus, era princeps in urbe
Morisena1. Înainte de anul 1002(?2), cetatea Vidin fusese în stăpânirea lui Samuil al
Bulgariei3 și fusese cucerită de împăratul bizantin Vasile al II-lea după un asediu prelungit de 8 luni4 și pe care acesta îl fortifică apoi și mai bine. Nu doar în istoriografia
românească5 se crede că aici ar fi existat o episcopie încă din sec. X. În fapt, indiferent
de câți acceptă existența unei episcopii la Vidin la începutul sec. XI6, Βοδίνης (Bodines)
din al doilea sigillion al împăratului Vasile al II-lea nu este Vidin, iar actul nu mențio1

care fusese botezat după ritul grecesc în orașul Vidin, era principe în cetatea Cenad (tr.m.).
Legenda maior mai menționează că Ahtum accepit autem potestatem a grecis, într-un alt
context.
2
Anul este dificil de stabilit cu exactitate; cronicarul bizantin Ioan Skylitzes se referă la indictionul 15 (i.e. 1002) și menționează că în timp ce Vasile al II-lea asedia cetatea Vidin, Samuil
a atacat cu o forță ușoară și rapidă, la 15 august, târgul ținut la Adrianopolis, de unde a luat multă
pradă și s-a întors pe pământul său (Skylitzes, 2010, p. 328); cum anul bizantin se termină /
începe la 31.08./1.09. s-ar putea ca Vidinul să fi căzut doar în anul 1003, ori asediul să fi început în 1001 (nu avem de unde știi). Oricum, este exclusă o cucerire a Vidinului doar în (toamna) anul 1004 (Macartney, 1938, p. 478; Purton, 2009, p. 115; etc.).
Sunt tare mirat de precizia datării: A new campaign led by Basil II in 1002 targeted the western part of the Danube region, the area around Vidin, an important city conquered after a difficult siege, which lasted from March to December [1002] (Madgearu, 2013, p. 53).
3
Samuil "Kometopoulos" [* ~958; † 6.10.1014, Prilep]; din ~976 cel mai puternica lider al primului țarat bulgar pe care-l reface și extinde, parese că a devenit țar (~997), iar cei din familia
lui au domnit până în anul 1018.
a
pentru acest concept, inspirat din sinopsisul lui Skylitzesb, vide Pirivatrić, 1997, pp. 200‒
201.
b
~930: other powerful men of Bulgaria; 967: David, Moses, Aaron and Samuel, children of one
of the powerful counts in Bulgaria; 976: David, Moses, Aaron and Samuel, sons of a count who
was one of the powerful men among the Bulgars, Nicholas by name (Skylitzes, 2010, p. 218,
246, 312).
4
Cronicarul Ioan Skylitzes scrie că ... fifteenth year of the indiction (i.e. 1002), the emperor
[Basil] campaigned against Vidin and took it by storm after the siege had dragged on for eight
months ... By the use of a very large earthenware vessel they were able to extinguish Greek
fire ... The emperor further improved the defence of Vidin, ... (Skylitzes, 2010, p. 328).
Asediul a durat așa mult și deoarece ingenioșii apărători au folosit un vas de lut foarte mare
cu care au putut stinge focul grecesc.
5
de exemplu: ..., în 1020, Vidinul este atestat ca episcopie dependentă de Ohrida (Βοδίνης) ...
a fost adăugat prin al doilea edict [al lui Vasile al II-lea] din mai 1020 ... Episcopul de Vidin
avea în subordine 40 de klerikoi și 40 de paroikoi scutiți de impozit (fals! doar klerikoi -n.m.)
... (Madgearu, 2001, p. 15/7).
Bidene (Vidin is not Vodhena/Edessa despite the spelling ‘Bodine’ in Sigillion II). It was
thirteenth suffragan in the Prespa list, fourteenth in B and C. (Mullett, 2016, pp. 64‒65, nota 269,
14).
6
aceasta este opinia dominantă în istoriografie în acest moment.
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nează vreun episcop de Vidin (iar altă sursă de informație în acest sens nu există); în
fapt, o asemenea episcopie nu apare în nicicare din cele trei sigillia ale lui Vasile al
II-lea (~1020). Împăratul mai spune ceva în luna mai a anului 1020, în afară de cei
40 klerikoi și tot atâția paroikoi indicați, care urmează să lucreze pentru episcopul de
Βοδίνης; pentru că această eparhie [Βοδίνης] a fost pentru mine cea mai utilă și cea
mai loială, deoarece a deschis trecerile către țara (χώρα/chora7) [lui Samuil] și, prin
urmare, trebuie să fie răsplătită și pusă deasupra celorlalte [eparhii]:
τὸν δ’ ἐπίσxοπον Βοδίνης ϰελεύομεν ἔχειν είς τὰ ϰάστρα τῆς
ἐνορας αὐτοῡ ϰληριϰοὺς τεσσαράϰοντα ϰαὶ παροίϰους τεσσαράϰοντα
ὄτι γὰρ ϰαὶ προσφορωτάτη αὕτη μοι γέγονε ϰαὶ προοδευτιϰωτάτη ϰαὶ
πρὸς τὴν τῆς χώρας εὐθεῖαν ὁδὸν τὰν εἰσόδους ἀνέῳζεν, ἔδει πάντως
αὐτὴν ϰαὶ μεγίστων ἐπιτεύξασθαι ἀμοιβῶν8
iar pentru că numărul de 40 de klerikoi și 40 de paroikoi este egal cu cel al arhiepiscopului de Ohrid, acestuia din urmă i-a alocat 70 [de klerikoi] și alți 10 [paroikoi]8.
Βοδηνοῖς / Βοδίνης (Bodinois / Bodines -mai 1020)9 sunt variante a Βοδενά
(Vodena), din anul 1923 renumită Edessa (Έδεσσα, GR), care a fost la începutul sec.
XI un punct strategic important, deoarece controla Via Egnatia10 la intrarea în munții
Pindului și era cunoscută pentru fortificațiile sale puternice, fiind un premiu major
în confruntarea dintre Vasile al II-lea și țarul Samuil, după cum notează Jean-Claude
CHEYNET11. Cronicarul bizantin Skylitzes amintea că, în anul 1001, Vasile al II-lea
a cucerit Vodena prin asediu, pentru că apărătorii acesteia nu au fost dispuși să predea
cetatea. De aceea, aceștia au fost deportați cu toții la Boleron, iar la Vodena împăratul
a lăsat apărători demni de acest nume. Pare că apoi vreme de 15 ani Vodena a fost în
mâinile bizantinilor.
7

pentru etimologia cuvântului vide și Heidegger, 2018, p. 250; pentru înțelesul său în sec. X‒
XI vide Glykatzi-Ahrweiler, 1960, p. 79, nota (1) și Arutjunova-Fidanjan, 1993, pp. 83‒85;
pentru înțelesul său în sec. XIII vide Biliarsky, 1999, pp. 179‒180; pentru epocile mai târzii
vide Karidis, 2014, pp. 58‒59; pentru înțelesul spiritual în epoca bizantină vide Pentcheva,
2010, p. 46.
8
Beneševič, 1911, p. 548, rândurile [1]‒5.
Traducerea lui Pavel MURDZHEV: The bishop of Voden[a]a shall have 40 kleroikoi (sic!
klerikoi -m.n.) and 40 paroikoi in the towns of his eparchy, because that eparchy was for me
the most useful and loyal as it opened the passages to the country (χώρα/chora7) (sb.m.), and
thererfore has to be rewarded and placed above the others. But in order not to be placed above
[the eparchy of] the archbishop [of Ohrid], we granted to it a number of kleroikoi (sic! klerikoi
-m.n.) and paroikoi that is equal to that of the archbishop, and we gave the archbishop [of
Ohrid] 70 and another 10 (Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 48).
În limba engleză country înseamnă țară, stat, regiune, district/județ (tr.m.).
a
după Voden (Воден) folosit în limbile bulgară și macedoneană.
9
La sfârșitul sec. XI, cronicarul Ioan Skylitzes scrie Βιδίνης (Bidines) când se referă la Vidin
și Βοδινά (Bodina) când amintește Vodena (Skylitzes, 1973, p. 346, rândul 45 și p. 345, rândul 20).
10
Via Egnatia (~1120 km) lega Durrës (Marea Adriatică) ‒ Ochrid ‒ Edessa ‒ Thessaloniki
‒ Istambul (Marea Egee); încă și azi există în Edessa un pod aparținând acestui drum roman.
11
a major prize in the confrontation of Basil II and Samuel (Skylitzes, 2010 p. 327, nota 149).
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După ce vestea morții lui Samuil [† 6.10.1014, Prilep] a ajuns la el, la data de
24 octombrie, împăratul părăsește Mosynoupolis și se întreaptă spre Pelagonia (prin
Thessaloniki). După ce distruge palatul lui Gavril Radomir de la Voutele și trimite
trupe să ocupe cetățile Prilapon și Stypeion, ajunge la râul Tzernas, pe care-l trece pe
plute și cu burdufuri umflate, după care se întoarce la Vodena și de acolo la Thessaloniki, unde ajunge pe 9.01.1015. Apoi, doar la începutul primăverii anului 1015, Vasile
al II-lea se îndreaptă din nou spre cetatea Vodena, deoarece oamenii de acolo și-au
călcat jurământul față de el și au ridicat armele împotriva romanilor12. Printr-un lung
asediu, i-a forțat pe apărători să se predea, după ce aceștia au primit asigurări. I-a deportat și pe aceștia la Boleron și i-a înlocuit cu ostași numiți kontaratoi (infanterie ușoară
înarmată cu lănci), oameni sălbatici și ucigași, bandiți fără milă13. Din aceste informații
vedem că nici Vodena nu a fost chiar cea mai loială cetate, dar rolul strategic este cel
relevant și decisiv ...
Confuzia Vidin / Vodena a apărut mai pregnant în anul 189314, în momentul
în care Heinrich GELZER republică textul celui de al doilea sigillion al împăratului
Vasile al II-lea și a comentat că Vidin, după cucerirea din 1002, devine o episcopie
dependentă de Dristra (Silistra), care este decăzută la rang de episcopie în 1020, după
ce fusese arhiepiscopie pe timpul primului țarat bulgar, iar cele două urmează să dețină un număr egal de klerikoi și paroikoi (40), adică cu 10 paroikoi mai mult decât arhiepiscopul [de Ohrid], împrejurare pe care împăratul o subliniază ca un privilegiu special făcută în favoarea Vidinului15. Chiar dacă actul imperial din luna mai a anului
1020 menționează clar Βοδηνοῖς și apoi Βοδίνης, în loc de obișnuitele Βιδύνη / Βυδίνη /
Βιδίνη (Vidin), fapt care te face să te gândești la macedoneanul Βοδηνά (Vodena/Edessa), totuși este vorba de Vidin, mai susține H. Gelzer, pentru că Vodena nu este
menționată drept episcopie nici în epoca independentă bulgară, nici în cea greacă,
iar apariția episcopiei Vodena, dependentă de arhiepiscopia de Ohrid, aparține unei
epoci mult mai târzii. În plus, marea importanță pe care împăratul o acordă cuceririi
acestui oraș în timpul subjugării Bulgariei nu se poate referi decât la Vidin, nu la
Vodena16. Mai mult, într-o notă17, el menționează și variantele toponimice găsite pen12

De aici eu înțeleg că trădarea celor din Vodena a avut loc între luna ianuarie și începutul primăverii anului 1015.
13
Skylitzes, 2010, p. 327, 333‒334.
14
ea apare deja în anul 1879, în lucrarea lui Fyodor Ivanovich USPENSKY, dar aceasta, fiind
scrisă în limba rusă, a avut o circulație mai restransă (vide Addendum).
15
Această "poveste" cu cei 10 paroikoi este preluată și de către Franz DÖLGER: Der bischof
von Bydine (Bdyn-Vidin) soll 40 kleriker, 40 paroiken erhalten; diese diözese hat durch ihre
bedeutung im Bulgarenkriege besondere kaiserliche aufmerksamkeit verdient unde erhält daher
10 leute mehr (Fälsch!) als das erzbistum (Dölger, 1924, p. 104).
16
Βυδίη (Bdyn, Widin), wird nach der Eroberung durch Basileios (1002) gleichfalls dem Verbande von Konstantinopel einverleibt worden sein, wahrscheinlich als einfaches, unter Dristra
stehendes Bistum. Denn während bei letzterem ausdrücklich hervorgehoben wird, dass seinen
Stuhl von jetzt an ein Bischof, kein Erzbischof mehr einnehmen werde, wird etwas Ähnliches
bei Bdyn nicht angemerkt. Beide Bistümer gehören übrigens zu den ansehnlichsten; sie haben
je vierzig ϰληριϰοί und je vierzig πάροιϰοι, also von letztern zehn mehr als der Erzbischof,
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tru Vodena în cadrul scrierilor bizantine: Βοδηνά (Ghiorghios Kedrenos), Βοδινῶν
(Ana Comnena), Βοδηνοί (Georgios Akropolites), care toate sunt concordante cu cele
din al doilea sigillion (mai 1020), dar acest lucru nu-l deranjează. În fapt, H. Gelzer
nu a reușit să deslușească corect nici măcar detaliile frazei rezumate de el; Vasile al
II-lea menționează că în timpul lui Petru I al Bulgariei (927–969) episcopul de Silistra
deținea demnitatea arhiepiscopală, iar apoi arhiepiscopii de Silistra s-au mutat dintrun loc în altul (la Triadica/Sofia, apoi la Vodena și la Moglena/Almopia, Enotia, GR),
iar după ce el a înființat arhiepiscopia de Ohrid din prezent (~1018‒'19), la Dristra/
Silistra va fi consacrat un alt episcop, care va avea 40 de klerikoi și 40 paroikoi în
kastra (ϰάστρα) eparhiei sale și în alte kastra (ϰάστρα) din împrejurimile acesteia.
După cum am văzut, episcopul de Βοδίνης urma să dețină și el 40 de klerikoi și 40
paroikoi în kastra (ϰάστρα) din eparhia sa, deoarece această eparhie a fost pentru el
(i.e. Vasile al II-lea -n.m.) cea mai utilă și loială, deoarece a deschis pasajele către
țară (chora7) și, prin urmare, trebuie să fie răsplătită și plasată deasupra celorlalte
[eparhii]. Dar pentru a nu fi pusă deasupra [eparhiei] arhiepiscopului, i-am dat un
număr de klerikoi și paroikoi egal cu cel al arhiepiscopului și i-am dat arhiepiscopului [de Ohrid] 70 [klerikoi, față de cei 40 klerikoi inițiali] și încă 10 [paroikoi în
plus față de cei 30 paroikoi menționați în primul sigillion]. Deci, în final, arhiepiscopul de Ohrid urma să dețină 70 klerikoi și 40 paroikoi. Să notăm că textul nu este foarte
clar; îmi pare că cei 40 de klerikoi și 40 de paroikoi ai Βοδίνης (mai 1020) sunt
"compuși" din 40 de klerikoi menționați în primul sigillion pentru arhiepiscopia de
Ohrid și din 40 de paroikoi indicați de al doilea sigillion (mai 1020) pentru același
arhiepiscop.
H. Gelzer mai consemnează, tot în nota sa17, că Notitia [episcopatuum nr.] 12
menționează: [πδ′.] ἡ Βιδώνη, ἤτις ϰαὶ νῦν Βοδενὰ λέγεται, [ἀπὸ ἐπισϰοπῆς Βουλγαρίας ἐτιμήθη εἰς μητρόπολιν, εἰς θρόνον πδ′ / Bidona, quae nunc etiam Bodena vocatur, cum esset episcopatus Bulgariae, honorem metropolitanum consecuta, obtinui
thronum18]. Dar informația provine din cărțulia lui Philippos Kyprios, protonotar al
marii biserici [patriarhale din Constantinopol]19, care a fost activ în prima jumătate
a sec. XVII20 și se referă la perioada domniei împăratului Andronikos II Palaiologos
ein umstand, welchen der Kaiser als besondern Gnadenbeweis bei Bdyn hervorhebt. Die Urkunde schreibt einmal Βοδηνοῖς und dann Βοδίνης statt des üblichen Βιδύνη, Βυδίνη oder Βιδίνη,
sodass man zunächst an das makedonische Βοδηνά1) = Edessa denkt; indessen dieses wird als
Bistum weder in der unabhängigen bulgarischen, noch in der griechischen Epoche erwähnt.
Seine Erhebung zum Bistrum der achridensischen Diöcese gehört daher einer viel spätern
Epoche an. Die grosse Bedeutung ferner, welche der Kaiser der Eroberung dieser Stadt bei
der Unterwerfung Bulgariens zuschreibt, kann sich nur auf Bdyn, nicht auf Vodena beziehen
(Gelzer, 1893, pp. 55‒56).
17
Gelzer, 1893, p. 56, nota 1).
18
Parthey, 1866, pp. 241‒242.
19
... libello Philippi Cyprii magnae ecclesiae protonotarii [Constantinopolitanae] ... (Parthey,
1866, p. 236).
20
Viața lui Philippos Kyprios (Filip Cipriotul) este puțin cunoscută; el apare menționat drept
protonotar întâia oară în anul 1633a, pe vremea patriarhului Kyrillos I Lukaris [† 27.06.1638]
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(1282‒1328), astfel că nu are vreo relevanță pentru începutul sec. XI. Mai mult, patriarhul Bulgariei a rezidat și la Vodena o vreme21 (post 97122). Doar după cucerirea
orașului Larissa (985), Samuil pare că a început construcția unei bazilici dedicate Sf.
Ahile pe insula Mala Prespa23, aflată la 44 km SSE de cetatea lui Samuil de la Ohrid,
care pare că a devenit noul scaun patriarhal24.
"Argumentul" ecleziastic afirmat de către H. Gelzer este fără acoperire; la sfârșitul secolului al VII-lea, Edessa25 este menționată drept episcopie; printre cele 226
de fețe bisericești participante la sinodul Quinisext / trullan, ținut în camera Cupolei
din palatul imperial din Constantinopol, în 691/'92, îl aflăm și pe primul episcop cunoscut de Edessa, Isidor26. Apoi, într-o listă ecleziastică a Bulgariei27, datată post 1020‒
'30 ‒ primele decenii ale sec. XIII28, găsim atât episcopia Edessa (Ἐδέσσης) ori Moglena (Μογλένων) cât și Vodena (Βοδένων), dar și Βιδίνης (Vidin?)29. Din păcate, nu
știm nimic sigur despre această listă30 și nu avem o explicație a motivului pentru care
episcopiile Edessa și Vodena apar separat, iar acest Βιδίνης poate fi chiar și Vodena,
după cum ne arată un episod, care pare că are loc în anul 977, povestit de către cronicarul Skylitzes31; țarul Boris II și Romanos, fratele său eunuc, feciorii țarului Petru I, au
reușit să plece/fugă din Constantinopol în anul 97631/98632, unde se aflau încă din 96933/
și își pierde demnitatea după moartea acestuia, apare drept fost protonotar în decretele conciliului din Constantinopol convocat de către patriarhul Kyrillos al II-lea Kontares (24.09.1638),
iar în anul 1642 îl găsim din nou în funcție (din 1639?), unde îl regăsim și la data de 11.03.1643.
Numele său mai figurează încă într-un document din anul 1653 (Legrand, 1895, p. 273).
a
Lubin, 2012, p. 302, nota 730 (cu bibliografia).
21
Pirivatrić, 1997, p. 202.
22
după ce împăratul Ioan I Tzimiskes cucerește Preslav și desființează patriarhia de aici, iar
patriarhul se refugiază în zona controlată de către Samuil (Fine, 1991, pp. 191‒192).
23
a cărei urme sunt vizibile și azi (44×22 m).
24
Pirivatrić, 1997, p. 202.
25
A nu se confunda cu locația omonimă din nordul Mesopotamiei, care astăzi este numită Urfa
/oficial Şanlıurfa, TR. Aici existau episcopi chiar din jurul anului 100 AD, dar cel/cei din 691/
'92 purtau alt nume.
26
Ἰσίδωρος ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς Ἐδεσσαίων (epískopos tís Edessaíon) πόλεως ὁρίσας
ὑπέγραψα (Ohme, 2013, p. 69, rândul [14]/poziția 59).
27
Notitiae CP, pp. 371‒372.
28
Notitiae CP, p. 152.
29
Notitiae CP, p. 372, notitia 13, 839, 841, 847.
30
din păcate, din câte știu, dezideratul enunțat în anul 1981 de către Jean DARROUZÈS ‒
studierea raportului istoric între această listă și cea rezultată din cele 3 sigillia ale împăratului
Vasile al III-lea (~1020)a ‒ nu a fost încă îndeplinit.
a
Notitiae CP, p. 152, nota 5.
31
Then when the death of the emperor John occurreda ... Boris and Romanos escaped [from the
capital] and managed to arrive in Bulgaria ... Romanos made his way safely to Bidine (Skylitzes,
2010, p. 312).
a
Ioan I Tzimiskes, † 10.01.976, Constantinopol.
32
Settipani, 2006, p. 282 (să fie vorba doar de o greșeală de tipar - 976/986?).
33
Settipani, 2006, p. 282.
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Fig. 4. Campaniile militare din cadrul războiului dintre Vasile al II-lea și Samuil
(976‒1014/'18)34.
97135 și să ajungă în Bulgaria, iar Romanos ajunge în siguranță la Bidine (Βιδίνην36/
Bidinen)37, după ce fratele său este ucis din greșeală. Este vorba de Vodena, după cum
ne înclină să credem logica geografico-istorică38, ori de Vidin, după cum pare a indica
lingvistica? În acest caz, istoria-geografia39 infirmă lingvistica40 ...
34

Kandi (i.e. NN), First Bulgarian Empire (976-1018). Wars of Tsar Samuel, 8.09.2011, online https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Bulgarian_Empire_(976-1018).png (11.06.
2022).
35
Fine, 1991, p. 187.
36
Skylitzes, 1973, p. 329, rândul 75.
37
Skylitzes, 2010, p. 312
38
vide și Pirivatrić, 1997, p. 203.
39
Să mai notăm că zona dunăreană a vechiului țarat bulgar (mult probabil și Vidin) nu este
cucerită de Samuil de la bizantini decât după bătălia de la Poarta lui Traian (17.08.986)a (la
care și Romanos participăb?) ...
a
Madgearu, 2013, pp. 43, 47‒48.
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Cât despre aprecierea "geo-strategică" a lui H. Gelzer, este destul să ne uităm
pe o hartă (Fig. 4) pentru a vedea că Vidinul era excentric față de zona Ohrid‒Prespa,
"centrul" puterii lui Samuil și nimic din desfășurarea lungului război dintre Vasile al
II-lea și Samuil al Bulgariei (976‒1014) nu indică marea importanță41 a Vidinului în
cadrul acestuia. Nici măcar îndelungatul asediu al acestei cetăți, pentru că și în cazul
altor fortificații armatele bizantine și-au dovedit limitele42. Campania din 1002‒'03 la
Vidin nu a avut consecințe majore fiind urmată doar de o incursiunea spre Skopje
(~1003‒'04?43), când împăratul descoperă că Samuil și-a făcut tabăra fără prevedere
de cealaltă parte a râului Axios/ Naxios, care se numește acum Bardarios (i.e. Vardar?)
… Cum Samuil și-a pus încrederea în apele înalte ale râului, pe care credea că sunt
imposibil de traversat, și-a făcut tabăra fără măsuri de securitate. Dar unul dintre soldații bizantini a descoperit un vad, pe unde armata romeilor trece. Luat complet prin
surprindere, Samuil a fugit fără să arunce o privire înapoi. Cortul lui a fost capturat
și de asemenea toată tabăra. Orașul Skopje a fost predat împăratului de către Romanos, pe care Samuil îl numise guvernator. Acest Romanos era fiul regelui Petru al Bulgariei și fratele lui Boris și își schimbase numele în cel al bunicului său, Simeon.
Împăratul i-a răsplătit supunerea cu titlurile de patrician44 și prefect, acordându-i
comanda la Abydos45 în Hellespont46. Dar chiar și această victorie și-a pierdut rapid
importanța pentru că, apoi, Vasile al II-lea, în loc să avanseze către Ohrid, aflată la
b

Pirivatrić, 1997, p. 204.
și de aceea nu putem fi siguri că în lista ecleziastică a Bulgariei (sec. XI‒XII) Vodena nu este
menționată (greșit) de trei ori ...
41
Die grosse Bedeutung ... (Gelzer, 1893, p. 56).
42
de exemplu, în anul 1004, armata bizantină comandată de Vasile al II-lea asediază cetatea
Pernikos (azi, Pernik, BG). Asediul s-a prelungit, iar armata bizantină a pierdut un număr destul de mare de soldați. Dându-și seama că fortificațiile erau prea bune pentru a fi cucerite, împăratul a ridicat asediul. Același lucru se întâmplă și în anul 1016; după 88 de zile de asediu și
numeroase pierderi, armata bizantină se retrage. În 1015, Kastoria se dovedește inexpugnabilă
(Skylitzes, 2010, p. 329, 336, 337).
43
Jean-Claude CHEYNET observa îndreptățit că The war against the Bulgars started up again
in 1002 and went on for three or four years, but it is not clear exactly how the campaigns succeeded each other (Skylitzes, 2010, p. 328, nota 154).
S-ar putea ca această campaniei în direcția Skopje să nu fi avut loc ~1003‒'04 deoarece singura dovadă a încoronării lui Samuil drept împărat/țar, de către patriarhul Bulgariei probabil
~997 (după cum se crede în istoriografiei), menționează că evenimentul a avut loc după moartea
lui Romanus/Simion (Pirivatrić, 1997, p. 203).
44
patrikios praipositos, ultimul un titlu rezervat enucilor (Stephenson, 2000, p. 67).
45
Samuel encamped without foresight at the other side of the river Axios/Naxios which is now
called Bardarios ... Samuel was putting his trust in the high waters of the river – which he
thought it was impossible to cross for the time being; so he encamped giving no thought to
security. But one of the soldiers discovered a ford and brought the emperor across by it. Taken
completely by surprise, Samuel fled without a backward glance. His tent was captured and all
his encampment. The city of Skopje was handed over to the emperor by Romanos whom Samuel
had appointed as its governor. This Romanos was the son of King Peter of the Bulgars and the
brother of Boris; he had changed his name to that of his grandfather, Symeon. The emperor
40
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~110 km SV47, se îndreaptă în direcția opusă, spre cetatea Pernikos (azi, Pernik, BG), la
~150 km NE48, care era comandată de către priceputul militar Krakras, unde împăratul a
petrecut mult timp asediind acel loc și a pierdut un număr destul de mare de oameni.
Dându-și seama că fortificațiile erau prea bune pentru a fi cucerite prin asediu și că
Krakas nu putea fi deturnat prin lingușiri, promisiuni sau alte sugestii, Vasile al II-lea
a fost obligat să abandoneze poliorchia și să se retragă la Philippoupolis și apoi la Constantinopol49. Apoi, după ce, în anul 1005, Dyrrhachion este predat bizantinilor chiar
de către socrul lui Samuil, nu se mai întâmplă nimic până în 101450. Deci, cucerirea
Vidinului nu a avut vreo consecință majoră în acest lung război.
În schimb, din Vodena se controla Via Egnatia51 la intrarea în munții Pindului,
spre trecătorile care duceau la Ohrid, metropola întregii Bulgarii, unde este palatul
regilor Bulgariei și unde era depozitat tezaurul lor, după cum scrie cronicarul52. După
ce a ajuns să controleze Dyrrhachion53, poate chiar înainte de 97654, Samuil a încercat
rewarded his submission with the titles of patrician and prefect, awarding him a command of
Abydos (Skylitzes, 2010, pp. 328‒329).
46
Abydos se afla pe malul asiatic al strâmtorilor Dardanele, fiind situat lângă orașul de azi Çanakkale, TR și controla unul dintre principalele puncte de trecere între Europa și Asia Mică.
47
Catherine HOLMES crede că împăratul raided Skopje in the region of the Macedonian lakes
(dar până acolo sunt 110 km în linie dreaptă), the heartland of Samuel’s empire! (Holmes, 2005,
p. 496).
48
cel puțin aceasta este cronologia evenimentelor prezentată de Ioan Skylitzes, care nu este
întotdeauna demnă de crezare ... (vide și Holmes, 2005, pp. 100‒109).
49
From there the emperor crossed over and came to Pernikos where Krakras was on guard, a
most excellent man in warfare. He spent considerable time laying siege to that place and lost
quite a number of men. Realising that the defence-works were too good to be taken by siege and
that Krakas could not be deflected by flattery, promises or other suggestions, he went on to
Philippoupolis and from there struck camp and proceeded to Constantinople (Skylitzes, 2010,
p. 329).
50
în ciuda a ce susține cronicarul Ioan Skylitzes ‒ The emperor continued to invade Bulgaria
every year without interruptiona ‒, care este contrazis de către Yahya din Antioch, care scrie că
după patru ani de lupte (între 1001‒'05), Vasile al II-lea a câștigat o victorie completăb.
a
Skylitzes, 2010, p. 330.
b
Stephenson, 2000, pp. 69‒71 (cu bibliografia problemei și noi argumente care susțin o pace(?)
între Samuil și Vasile al II-lea între 1005‒'14); Stephenson, 2000, p. 72.
51
Via Egnatia (~1120 km) lega Durrës (Marea Adriatică) ‒ Ochrid ‒ Edessa ‒ Thessaloniki
(Marea Egee) ‒ Istambul; încă și azi există în Edessa un pod aparținând acestui drum roman
intens folosit și în perioada medievală.
52
Ochrid, the metropolis of all Bulgaria, that the palace of the kings of Bulgaria lies and where
their treasure was stored (Skylitzes, 2010, p. 339).
53
Samuel’s great coupa s-a realizat prin căsătorie cu Agatha, copila lui Ioannes Chryseliosb,
protevonc de Dyrrhachiond (vide problema analizată în Pirivatrić, 1997, pp. 201‒202).
a
Samuel’s great coup was gaining control of Dyrrachium, the gateway to the Via Egnatia
which passed through his lands as far as Thessalonica, , and from there ran on to Constantinople
(Stephenson, 2000, p. 61).
b
cel care avea să ofere, mai apoi, orașul Dyrrhachion împăratului Vasile al II-lea54, cu condiția ca el și cei doi feciori ai săi să primească titlul de patrician, după ce ginerele lui Samuil,
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în repetate rânduri să cucerească și Thessaloniki55 (996, 1001 -fără succes), pentru a controla întreaga rută terestră de la Marea Adriatică și până la Marea Egee. Chiar și după
moartea lui Samuil (6.10.1014), unul dintre urmașii săi, Ivan Vladislav (post .10.1015),
moare în timp ce asedia Dyrrhachion (.02.1018), într-o tentativă de a relua controlul
asupra Via Egnatia.
Complementar componentei strategice, elementul economic trebuie să fi fost
important și consistent; într-o economie nemonetizată, la stingerea dinastiei "Kometopoloi", la 4 ani turbulenți de la moartea lui Samuil [† 1014], tezaurul lor conținea o
mulțime de bani, coroane cu perle, veșminte brodate în aur și o sută de kentenaria56
de monede de aur57, care nu este o sumă mare, în opinia lui Jean-Claude CHEYNET,
deoarece este doar de 10 ori mai mare decât suma cheltuită de împăratul Vasile al IIlea pentru repararea unei porțiuni a domului catedralei Hagia Sofia după cutremurul
din anul 98658. Oricum, cele 3,2 tone de aur și mulțimea de bani, indiferent dacă suma
a fost "rotunjită" ulterior, dacă conținea și prăzile de jaf/război (în anul 986 Samuil a
reușit să intre în posesia trezoreriei de război59 a lui Vasile al II-lea după lupta de la
Stoponion), trebuie să fi provenit și din comerțul desfășurat pe Via Egnatia, dar, din
păcate, nu putem specifica nici care a fost mai exact valoarea acestui aur, prin prisma
Asotios, fiul lui Gregorios Taronites, care fusese trimis de socrul său la Dyrrhachion să asigure
securitatea ținutului dimprejur (χώραςe/chora7), fugise la bizantini împreună cu soția sa Miroslava,
copila lui Samuil (Skylitzes, 2010, pp. 324‒325).
c
cel care avea suprema putere executivă în oraș.
d
azi, Durrës, AL.
e
Skylitzes, 1973, p. 342, rândul [57]; tradus drept district (Skylitzes, 2010, p. 324).
54
și până ~997‒999 (?; ori 1005 -Fine, 1991, p. 195; Pirivatrić, 1997, p. 205; Stephenson, 2000,
p. 67).
Predarea orașului Dyrrhachion are loc după bătălia de la Spercheios (997) și înainte de căsătoria (~1005‒'06) dintre Maria Argyropoulina și Giovanni Orseolo, fiul mai mare al dogelui
Pietro II Orseolo. Perioada este rău reflectată de către cronograful Skylitzes, cu puține evenimente amintite și fără repere temporare (Skylitzes, 2010, pp. 324‒325).
55
Securing control of the two end points of the Dyrrachium ‒ Thessaloniki road (i.e. Via Egnatia -n.m.) was Samuilo's preoccupation of many years ... his persistent attacks on Thessaloniki, undertaken in several campaigns in the years between 989 (? -n.m.) and 996, remained
unsuccessful (Pirivatrić, 1997, p. 205).
56
kentenarion (κεντηνάριον; pl. kentenaria) = unitate de greutate de origine romană egală cu
100 logarikai litrai [= 32 kg].
57
... a great deal of money, crowns with pearls, vestments embroidered in gold and one hundred
kentenaria of gold coin ... (Skylitzes, 2010, p. 339).
58
Not a large sum; equivalent to ten times (sic!a) what was spent on the repair of the Great
Church (i.e. Hagia Sofia -n.m.) after the earthquake [from 25‒26.10.986] (Skylitzes, 2010, p.
339, nota 234).
a
... ten kentenaria for the machines alone (sb.m.) by which the workmen standing [above]
receive the materials being brought up, with which to rebuild the fallen portion (Skylitzes, 2010,
p. 314).
59
He (i.e. Samuel -n.m.) captured the camp and took possession of all their baggage, even the
emperor’s tent and the imperial insignia (Skylitzes, 2010, p. 314).
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relațiilor comerciale din acele timpuri60.
Alexandru MADGEARU susține existența unei episcopii de Vidin încă de pe
vremea primului ţarat bulgar (deci, ante 1018). El chiar cunoaște lucrările celor care
indică un Βοδίνης / Βοδηνοῖς drept Vodena61 și nu Vidin. Cu toate acestea, după ce
invocă argumentul strategic62, care am văzut că nu este valid, el mai afirmă că în jurul
anului 1095, episcopul de Vidin a scris o scrisoare superiorului său, arhiepiscopul
Teofilact de Ohrid63, iar acest fapt ar certifica cu siguranță și existența episcopiei de
Vidin și în jurul anului 1020. În fapt, nu o face; un exemplu similar poate fi dat prin
existența unei episcopii a vlahilor de la S de Dunăre, care este atestată doar prin notița
ce ni s'a păstrat pe foaia unui manuscript din secolul al XI-lea, ce se găsește în biserica Sf. Clementie din Ohrida, în care se face mențiune de preotul Ioan al prea sfintei
episcopii a Vlahilor ‒ Ἰωάννης ἱερεὺς τῆς ἁγιωτάτης ἐπισϰοπῆς Βλάχων64, iar în al
doilea sigillion al lui Vasile al II-lea (mai 1020) se menționează doar faptul că arhiepiscopul Ioan va avea jurisdicția canonică asupra Vlahilor din toată Bulgaria65, de
la care urmează să colecteze kanonikon; deci, vlahii de la S de Dunăre nu aveau încă
o episcopie proprie, care este înființată doar post 1020.
Este destul de grăitor faptul că cercetătorii bulgari Vasilka TĂPKOVA-ZAIMOVA (2017)66 și Mitko PANOV (2029)67 nu mai acceptă opinia compatriotului lor
Iordan IVANOV (1931)68, care susținea existența unei episcopii la Vidin ante 1020 ...
În concluzie: textul actului imperial din luna mai a anului 1020 menționează
clar Vodena (și nu Vidin!). Argumentele invocate de către H. Gelzer (1893) în favoarea existenței unei episcopii la Vidin (în luna mai a anului 1020) nu rezistă nici măcar
la o minimă analiză. De aceea, nu se poate accepta existența unei atari structuri ecleziastice ante luna mai a anului 102069.
60

Pirivatrić, 1997, p. 202.
Snegarov, 1924, p. 13; Oikonomidès, 1989, p. 319; Oikonomidès, 1996, p. 174; TăpkovaZaimova, 2017, p. 48; Panov, 2019, p. 84 (Madgearu, 2022, p. 243, nota 21; Madgearu, 2021,
p. 115, unde se mai invocă suplimentar și opinia lui N. Iorga din 1937 -vide Addendum).
La aceștia îl mai putem adăuga chiar și pe editorul francez al scrisorilor lui Teofilact de Ohrid,
Paul GAUTIER, care scria Cet évêché [de Vidin] ne figure pas dans le sigillion de Basile II;
aussi H. Gelzer a-t-il jugé bon de corriger Vodèna; cf. BZ 2, 1893, p. 55 ... (Gautier, 1986, p. 192,
nota 8).
62
The emperor specified that he rewarded Βοδίνης with a greater exemption because that city
opened the way to Bulgaria, which is true for the Danubian fortress, ... (Madgearu, 2021, p. 115).
63
... but there is a certain proof that the Danubian city Vidin belonged to the archbishopric
of Ochrid: Around (sic! around) 1095, the bishop of Vidin wrote a letter to his superior, the
archbishopric Theophilact of Ochrid (Madgearu, 2021, p. 115 cf Madgearu, 2022, p. 243).
64
Nistor, 1945, p. 132/10.
65
Nistor, 1945, p. 131/9.
66
Tăpkova-Zaimova, 2017, p. 48.
67
Panov, 2019, p. 84.
68
Ivanov, 1931, p. 557.
69
Într-un volum în care se oferă traducerea în limba engleză și a celor 3 sigillia în favoarea arhiepiscopiei autocefale de Ohrid (~1020), găsim tălmăcirea The bishop of Vodena (i.e. Vodena nu Vi61
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Primul episcop grec de Vidin (Ștefan70?) de care avem știință apare doar în
anul jurul anului 118571, în contextul hirotonisirii lui Vasile drept (arhi)episcop și el
depindea de Ohrid72. La data de 10.09.1203, Clement episcop de Vidin solicită și el
un palium papei Innocentivs Tertius73 și probabil că este al doilea succesor al episcopului din ~118574. Nu cunoaștem momentul apariției acestei episcopii la Vidin75.
În acest caz, de ce să se fi botezat Ahtum la Vidin (dacă aici nu exista o episcopie)? Nu cumva pentru că aici s-a aflat, pentru o bună bucată de vreme (cel puțin 8‒
9 luni), împăratul Vasile al II-lea76 în perioada anilor 1002‒'03? Afirmația nu este nouă,

din! -n.m.) shall have 40 kleroikoi (sic! klerikoi -m.n.) and 40 paroikoi ... (Tăpkova-Zaimova,
2017, p. 48).
a
după Voden (Воден) folosit în limbile bulgară și macedoneană.
70
Mălinaș, 2000, p. 82.
Kiril PETKOV oferă succesiunea: Stephan, Clement, Joseph, Hariton, bishops of Bdin [Vidin]a, iar dacă Clement este al treilea episcop știut74 înseamnă că nu cunoaștem numele celui
ucis la începutul răscoalei Asăneștilor (pentru că a refuzat să-l hirotonisească pe Vasile?b).
a
Petkov, 2008, p. 260.
b
... după cum ne informează [Demetrios] Chomatianosc, noul prelat (i.e. Vasile) care este
pus în fruntea bisericii din [Veliko] Tărnovo, a fost hirotonisit de episcopul de Vidin (aparținător de Ochrid) și de alți doi episcopi ai clerului bizantin ... Urmează o poveste prost explicată a pedepsei cu moartea, impusă episcopului de Vidin, același care l-a hirotonisit pe Vasile,
arhiepiscopul de [Veliko] Tărnovo. (tr.m.) / ... comme nous informe dans la suite Chomatianos,
le nouveau prélat qui este placé en chef de l’Église de Tirnovo, a reçu la cheirotonie de l’évêque
de Vidin (dépendant d’Ochrid) et de deux autres évêques du clergé byzantin ... Suit une histoire mal expliqueé du châtiment de mort, imposé à l’évêque de Vidin, celui-là même qui avait
apposée le cheirotonie à Basile, archevêque de Tirnovo (Tăpkova-Zaimova, 2008, pp. 36‒37).
c
Demetrios Chomatianos a fost arhiepiscop autocefal al Bulgariei cu scaunul său la Ohrid în
perioada 1216‒'36 (vide Prinzing, 2012, p. 3).
71
John V. A. FINE Jr. susține că evenimentul ar fi avut loc în anul 1187 (Fine, 1994, p. 16);
1186 (Mălinaș, 2000, p. 82); 1185 (Madgearu, 2014, p. 45); toamna anului 1185 (Lazăr, 2018,
p. 365); Etc.
72
Tarnanidis, 1975, p. 28, 46; Fine, 1994, p. 16; Tăpkova-Zaimova, 2007, p. 425; TăpkovaZaimova, 2008, pp. 36‒37; Madgearu, 2014, pp. 45‒46; Lazăr, 2018, p. 146, 364‒365.
73
... peccator Sanctissimae Ecclesiae Dei Genitricis Bydmensis (sic! Bydinensis) Clemens (ÁÚO,
VI, p. 281, doc 173 - datat greșit 1204); Petkov, 2008, p. 224 (traducere în limba engleză).
74
Duĭchev, 1944, p. 301.
75
dar pot să observ că situația este tocmai opusă celei susținute de către H. Gelzer în anul 1893:
apariția episcopiei de Vidin, dependentă de arhiepiscopia de Ohrid, aparține unei alte epoci
decât cea din jurul anului 1020 ...
76
sunt și alte exemple de păgâni unguri (~948: [Vér]Bulcsú, împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul îl numește fiul său drag și l-a răsplătit cu un rang de patrician și un lanț de aur și
Tερματζους/Tormás, descendentul lui Arpád; Gylas, Gyula/Ștefan în 953) și neunguri (prințesa
Olga de Kiev, conducătoarea de facto a Statului Kievean, se creștinează la Constantinopol, în
957, în Basilica Sfânta Sofia, naș fiind chiar împăratul Constantin al VII-lea, iar patriarhul
Polyeuctus a oficiat ceremonialul botezului), care s-au botezat la Constantinopol, nu pentru că
acolo ar fi existat o patriarhie ori Basilica Sfânta Sofia, ci pentru că acolo se afla împăratul ...
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fiind avansată deja și de alți istorici77, chiar dacă aceștia nu știau de inexistența episcopiei de Vidin (ante 1020). Această realitate invalidează datarea timpurie (~1003‒'04)
a conflictului dintre Ahtum și regele Ștefan I78. Ce căuta Ahtum la Vidin este o altă
problemă; a ajuns acolo din propria sa voință ori a fost trimis de regele Ștefan I (în
ajutorul lui Vasile al II-lea?)79? Dacă ar fi să dăm crezare spuselor din Legenda maior
a Sfântului Gerard, de la sfârșitul sec. XIV, [Ahtum] Nu-i acorda nici o cinste (honor)
regelui Ștefan, fiindcă se încredea în mulțimea oștenilor și nobililor săi, peste care stăpânea (dominium) și pentru că îl întrecea în numărul oștenilor pe rege și nu-l lua în
seamă80, dar acest fapt poate a apărut mult post 1002. În aceeași lucrare hagiografică
apare și episodul în care Gyula își arogă în fața regelui meritul de-al fi ucis pe Ahtum,
a cărui căpățână este prezentată drept dovadă. Istoricul MAKK Ferenc a susținut că
această poveste este doar o reflexie distorsionată a faptului că Ahtum și Gyula fuseseră
inamici de moarte, iar ducele bănățean l-a ajutat pe Ștefan I să-l învingă pe Gyula în
anul 1003 și că Ahtum și Ștefan I au fost aliați la începutul mileniului81. Ahtum este
trimis la Vidin în 1002 de către Ștefan I, ocazie cu care se și creștinează (formal!), pentru a încheia cu Vasile al II-lea o alianță anti-bulgară82 (și/sau pentru a-l ajuta militar
pe împărat?), care i-a adus regelui ungar și recunoașterea titlului regal și din partea bizantinilor83. Reconstituirea istoriografică îmi pare acceptabilă ...
77

de exemplu, Nicolas A. OIKONOMIDÈSa, iar pe urmele sale MAKK Ferencb; Holmes, 2005,
p. 418 (chiar dacă în bibliografia invocată aserțiunea este nuanțată); Etc.
a
Oikonomidès, 1971, p. 531/5, 532/6.
b
Makk, 1991, p. 5; Makk, 1994, p. 28; Makk, 1996, p. 54.
78
Ahtum nu ar fi avut timp să ridice monasterium in honore beati Joannis Baptistae în urbe
Morissena (cetatea Cenad).
79
... Ajtony nem István ellen, hanem éppen István érdekében, a király nevében lépett koalícióra a bizánci császárral 1002-ben (Makk, 1991, p. 5).
80
Regi autem Stephano honorem minime, confidens in multitudine militum et nobilium suorum,
supra quos dominium exercebat. ... praecedebat in multitudine armatorum regem ac minime
reputabata.
Traducerea defectuoasă craiului Ștefan nu i se închinab ... trebuie evitată.
Tălmăcirea Regi autem Stephano honorem minime este complicată pentru că, la sfârșitul sec.
XIV, moment în care Legenda maior a Sfântului Gerard apare sub forma cunoscută azi, honor
are și un înțeles specificc, astfel încât comprehensiunea corectă a textului depinde de momentul
în care acesta a fost scris și de înțelesul/înțelesurile cuvântului în acel moment (honor apare deja
în sec. XIII). Textul poate fi interpretat și astfel: Ahtum nu-i dădea treimea veniturilor sale regelui, ceea ce se numea honor, ceea ce implică un Ahtum vasal al regelui. Dar dacă treimea
ajungea în posesia suveranului în perioada arpadiană, în sec. XIV și ea rămânea la discreția
celui care îndeplinea honorul. Problema rămâne deschisă ...
a
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 28
b
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 45.
c
Engel, 2006, pp. 178‒180.
81
Makk, 1991, pp. 5‒6.
82
sora lui Ștefan I fusese repudiată de către Gavril Radomir, feciorul țarului Samuil și trimisă
însărcinată înapoi în Ungaria.
83
Makk, 1991.
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ADDENDUM
În anul 2021, pentru a da "greutate" spuselor sale, Alexandru MADGEARU
afirmă: Nicolae Iorga has even supposed (sic!) that the bishop of Vidin received special status because the emperor recognized the bishop’s (false! of the eparchy) role in
the submission of the Vidin fortress and region84. Nu știu de ce trebuia invocată drept
supoziție un fapt care reiese clar chiar din al doilea sigillion al lui Vasile al II-lea (mai
1020). În fapt, în momentul în care Al. Madgearu îl citează pe N. Iorga, el citează o
opinie dintr-o teză de doctorat susținută în anul 1878 ...
Spunea Nicolae IORGA în anul 193785:
Le rôle joué, par Vidine dans les combats de Basile II contre les Bulgares fait croire
qu’il y avait une formation locale sujette seulement dans certaines conditions au Tzar
de la si lointaine Ochrida, qui n’aurait pu que difficilement y envoyer un commandant.
Et cette formation qui montre la vitalité particulière de la région, dut avoir, immanquablement, une autorité, plutôt qu’une immixtion, dans les contrées au-delà du Danube. Lorsque l’empereur vainqueur organise la Bulgarie, un seul archevêque étant
établi près de ce surveillant (προνοήτης), au-quel on confie tout l’héritage de Samuel,
le chef de l’Èglise de Vidine a un rôle totalement distinct qui montre qu’il devait cette
situation au rôle qu’il avait dans la soumission du pay1.
1

Pour l’évêque de Vidine et sa part dans la soumission de la Bulgarie, Schlumberger,
ouvr. cité, II, p. 430.

Rândurile lui Gustave Léon SCHLUMBERGER din 1900 sunt86:

Un des plus érudits byzantinistes russes, le professeur Th. Ouspensky d’Odessa,
aujourd’hui directeur de la Mission archéologique de son pays tout récemment établie à Constantinople, a cherché à y répondre dans l’ouvrage plein de science qu’il
a consacré à la formation du second royaume bulgare au douzième siècle (1). Ce savant estime, ainsi que je l’ai dit, que la constitution primitive accordée à la Bulgarie
par Basile II, constitution don’t nous avons malheureusement perdu
(1) Th. Ouspensky, La formation du second royaume bulgare.

presque toute trace, devaint se rapprocher beaucoup de celle accordée par le même
prince à l’Église bulgare que nous connaissaons un peu mieux gràce à la Novelle
(faux!) retrouvée de Michael [VIII] Paléologue. En un mot, M. Ouspensky croit que,
par ces ordonnances promulguées à cette époque en faveur de l’Église, on peut se faire
une idée de ce que furent pour l’administration civile du royaume reconquis ces lois
décrétées par le vainqueur, dont tout vestige a disparu. « (sic!87) En étudiant à ce
point de vue, dit-il (1), les trois chrysobulles du Bulgaroctone, nous y relevons un certain nombre de faits significatifs. Et d’abord ces documents constituent en quelque
sorte un titre de donation qui confirme et consacre l’indivisibilité de l’État ecclésias84

Madgearu, 2021, p. 115.
Iorga, 1937, pp. 14‒15.
Primul paragraf (cu un limbaj specific epocii, care acum trebuie evitat!) nu se bazează pe vreo
informație istorică, ci doar pe imaginația autorului ...
86
Schlumberger, 1900, pp. 429‒431.
87
ghilimelele de citare deschise nu au mai și fost închise ...
85
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tique bulgare et l’inviolabilité de ses droits après le passage du la Bulgarie sous la
domination byzantine. Ici le basileus donne simplement force de loi et sanction juridique aux anciennes ordonnances des tsars bulgares et le législateur byzantin se base
sur ces documents pour déterminer les frontières ecclésiastiques d’abord, puis les
frontières politiques de la Bulgarie reconquise. Toutefois il est facile de démêler dans
ces textes impériaux quelque chose de plus qu’une simple confirmation des antiques
droits de l’archevêque et des évèques nationaux. Certes le basileus a cédé quelques
droits particuliers du pouvoir souverain sur le pays conquis; même il a conféré quelques nouveaux privilèges. Mais l’élément de la volonté personnelle du prince, qui se
révèle, tantôt par quelque restriction apportée au nombre des serfs ecclésiastiques (2),
ou des « clerici », tantôt au contraires par leur augmentation, accordée en récompense
de quelque mérite extraordinaire ou de la fidélité à la cause byzantine, cet élément, disje, vient parfois donner à ces précieux documents une signification plus grande. C’est
ainsi que nous voyons l’évèque de Widdin recevoir une récompense extraordinaire
supérieure à celle conférée à l’archevêque, « et cela », est-il dit textuellement, « à
cause des services qui furent rendus par ce prélat lors de la soumission de la Bulgarie ».
En somme le basileus Basile avait augmenté les droits du clergé bulgare et non point
seulement confirmé ceux dont il jouissait sous ses rois nationaux. Le nouveau gouvernement se hâtait de s’appuyer sur l’Eglise pour y trouver un soutien dans son administration du pays conquis. Il este très probable que, dans ce même but, des privilèges
spéciaux avaient été également conférés à d’autres castes de particuliers non ecclésiastiques.
(1) Op. cit. (i.e. Th. Ouspensky, La formation du second royaume bulgare -n.m.), p. 114.
(2) « Paroikoi ».

În fapt, G. Schlumberger, și pe urmele sale N. Iorga / Al. Madgearu, citează
din teza de doctorat a lui Fyodor Ivanovich USPENSKY88 publicată în anul 1879, doar
că la pagina indicată acesta nu face considerațiile consemnate de către învățatul francez. În schimb la p. 19 găsim:
В особенности это касается статьи о виддинской епископии, которая награждается, не в пример прочим, больше чем сама архиепископия, в уважение к
заслугам, оказанным ею при подчинении Болгарии89.
și observăm că este vorba de Episcopia de Vidin (și nu de episcopul de Vidin) cu referire directă la al doilea sigillion al lui Vasile al II-lea (mai 1020), citat în nota 1 de la
aceeași pagină (în editarea lui Golubinskij, 1871).
În al doilea hrisov al lui Vasile al II-lea (mai 1020) toponimul "problemă" apare în două ipostaze; atunci când se spune că arhiepiscopul de Dristra s-a mutat dintrun loc în altul, o dată la Triadica (Τριάδιτζαν; i.e. azi, Sofia, BG), altă dată la τοῖς Βοδη-

88

Fyodor Ivanovich USPENSKY sau USPENSKIJ (Фёдор Ива́нович Успенский) [* 7/19.
02.1845; † 10.09.1928]; on-line https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Uspensky (1.06.2022).
89
Acest lucru este valabil mai ales pentru articolul despre episcopia de la Vidin, care este premiată, spre deosebire de alții, mai mult decât arhiepiscopia însăși (fals!), pentru respectul
meritelor date de aceasta în timpul subjugării Bulgariei (tr.m.; Uspensky, 1879, p. 19).
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νοῖς90 (toís Bodenois) și Moglena (Μογλαίνοις; i.e. azi, Almopia / Enotia, GR). Apoi,
când se arată că episcopul de Βοδίνης91 (Bodines) urmează să posede 40 klerikoi și 40
paroikoi în kastra (ϰάστρα) din eparhia sa pentru că această eparhie [Βοδίνης] a fost
pentru mine cea mai utilă și cea mai loială, deoarece a deschis trecerile către țara
(χώρα7) [lui Samuil] și, prin urmare, trebuie să fie răsplătită și pusă deasupra celorlalte [eparhii]. Dar am revenit de unde am plecat (cu mențiunea că H. Gelzer și-a argumentat opțiunea sa în 1893, în timp ce F. I. Uspensky doar o afirmase cu 15 ani mai înainte) ...

90

Nu există diferențe de editare toponimică între Golubinskij, 1871, p. 261 și Beneševič, 1911,
p. 754, rândul 33.
91
Nu există diferențe de editare toponimică între Golubinskij, 1871, p. 261 și Beneševič, 1911,
p. 755, rândul 1.
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ANEXA IV.
În cele ce urmează voi analiza mai multe afirmații făcute de către Alexandru
MADGEARU în anul 2001 și reluate ad litteram în 2022:
A) ... Caransebeșul era relativ aproape de Braničevo. În orice caz, era mai apropiat
decât Timișoara. (Atragem atenția că la sud și vest de Timișoara se afla o regiune de
bălți și mlaștini care îngreunează o eventuală comunicare cu Braničevo. Timișoara
era orientată către drumul de pe valea Mureșului)1.
În linie dreaptă, distanțele sunt aproximativ egale2: Braničevo  Caransebeș - 111 km,
iar Braničevo  Timișoara - 114 km.
1) În epoca medievală existau 3 căi importante pentru a ajunge de la Braničevo la Caransebeș, din care unele suprapuneau chiar drumuri romane ori porțiuni din acestea3:
a) Braničevo  Haram (azi, Stara Palanka, aparținând de Banatska Palanka, RS) 
pe malul stâng al Dunării  Orșova  pe valea Cernei4 până la Mehadia  Caransebeș = 220 km.
b) Braničevo  Haram  valea Nerei5  Iablanița  Mehadia  Caransebeș = 165
km.
c) Braničevo  Haram  Iam  Vârșeț  Șemlacu Mare  Șoșdia  Iersig  Lugoj6  pe Valea Timișului până la Caransebeș = 170 km.
Deci, drumul Braničevo  Caransebeș avea o lungime de 165/170 ori 220 km.
2) În epoca medievală, ca și azi, exista un singur drum important pentru a ajunge de la
Braničevo la Timișoara: Braničevo  Haram  Iam  Vârșeț  Denta  Jebel 
Unip  Timișoara = 124 km.
Deci, drumul de la Braničevo la Timișoara (124 km) era mai scurt decât cel la
Caransebeș (165/170, 220 km).
Harta Mercy (1728) ne arată că drumul de la Uӳpallanka (azi, Banatska Palanka, RS)  Lagerdorf  Vârșeț  Denta  Detta  Schebel (Jebel) era în uz. În
perioada otomană, de la Jebel se mergea la Pons Ordia7, de lângă Unip8, pe unde se
1

Madgearu, 2001a, p. 18/10.
..., Caransebeș is not very far from Braničevo, However, it is more near than Timișoara. We
should remark that a communication Braničevo-Timișoara would be hindered by the marshy
zone that existed before the Modern Ages southwards of Timișoara. Timișoara was oriented
toward the Mureș valley, not toward the Danube (Madgearu, 2001b, p. 82).
Placed at the crossing of two roads that reached the south-Danubian area (by Cerna Valley
and by the basin Caraș-Ezeriș), Caransebeș is not very far from Braničevo. However, it is closer than Timișoara. A communication Braničevo – Timișoara would have been hindered by the
marshy land that existed in the premodern period south of Timișoara. Timișoara was oriented
toward the Mureș Valley, not toward the Danube (Madgearu, 2022, p. 244).
2
măsurat cu Google Earth.
3
Țeicu, 1998, p. 283: Fig. 113. Drumuri medievale și târguri ale Banatului montan.
4
care suprapunea traseul unei importante artere de circulaţie romane ce lega antica Dierna
de Tibiscum (Țeicu, 1998, p. 273).
5
Țeicu, 1998, p. 274.
6
Țeicu, 1998, pp. 273‒274.
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a) Harta districtului Timișoara (1720)
b) Harta districtului Ciacova (1723)
Fig. 5. Rețeaua de drumuri Jebel (Schebel) ‒ Pons Ordia.

Fig. 6. Drumul Pons Ordia – Timișoara
(Harta districtului Timișoara, 1720).
trecea râul Timiș și peste 11 km se ajungea la Timișoara (Fig. 6).
7
8

atestat documentar în vara anului 1663 dar probabil în uz cu mult mai devreme.
iar hărțile districtuale din 1720 (Timișoara) și 1723 (Ciacova) ne arată calea (vide Fig. 5).
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Sunt indicii că și în perioada medievală situația a fost asemănătoare:
sec. XIII: drumul Horom (i.e. Haram; Stara Palanka) ‒ Vârșeț este atestat documentar9.
29.01.1238: regele Bela al IV-lea menționează un pod peste cele două Timișuri lângă
mănăstire și avem motive să credem că acesta ar fi fost în zona Unip.
16.10.1441: întoarsă din victorioasa campanie antiotomană din Serbia, armata condusă
de către Ioan de Hunyad este în tabără la Unip.
În concluzie, afirmația la sud și vest de Timișoara se afla o regiune de bălți
și mlaștini care îngreunează o eventuală comunicare cu Braničevo (i.e. sudul regiunii
bănățene) este fără suport și falsă ...
B) Timișoara era orientată către drumul de pe valea Mureșului [și nu spre Dunăre].
Din păcate, autorul nu a specificat/explicat și ce să înțelegem prin orientată ...
Într-adevăr, de la Timișoara la râul Mureș sunt doar 44 km în linie dreaptă, iar Dunărea este la 106 km depărtare, dar comitatul regal Timiș domina centrul regiunii bănățene, astfel că distanțele devin cumva irelevante și este destul să privim harta comitatelor de la mijlocul sec. XII, reconstituită de către KRISTÓ Gyula (Fig. 7 -prelucrat),
pentru a vedea cum stăteau lucrurile:

Fig. 8. KMTL, p. 9510 (prelucrat).

Fig. 7. Kristó, 2003, p. 106.

Aceeași realitate este decelabilă și din harta principalelor rute comerciale și militare
în regatul ungar (sec. XIII‒XIV) realizată
de către ZOLDOS Attila în anul 1994
(Fig. 8).
Dacă luăm în considerare harta comitatului
Timiș, reconstituită prin cele ale comitatelor Cenad, Keve, Caraș și Orod, realizate
de către GYÖRFFY György în anii 1963 și
198711, situația este și mai clară (Fig. 9).
 Fig. 9 (prelucrat).
9

Țeicu, 1998, p. 273 (bibliografie Györffy, 1987, p. 482).
Hartă realizată de către ZSOLDOS Attila (vide KMTL, p. 23).
11
Györffy, 1963, p. 165, 837; Györffy, 1987, p. 309, 472.
10
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