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ХРИСТО МЕЛОВСКИ—НАДЕ ПРОЕВА УДК 949.5.02+938.1:930.271 
Философски факултет,
Скопје

• МАЕЕДОНИЈА ВО ДЕЛОТО DE THEMATIBUS 
HA КОНСТАНТИН YÏÎ ПОРФИРОГЕНИТ

A b s t r a k t :  Übersetzung mit einem Kommentar des Textes 
vom Werk des Konstantinos Porphyrogennetos, De Thematibus, 
1, 36—39. 52—53, 61—63, 2, 1—40, 3, 1—5, 4, 1—9, die sich auf 
Makedonien beziehen, gemäss der Herausgabe von A. Pertusi.

Еден од најважните, ако не и најзажен византиски писател 
за раната историја на југослозенските народи е Константин YII 
Порфирогенит (905—959).’ Во 912 г. неговиот татко, царот Лав 
YI (886—-912) е наследен од чичкото на Константин, славољуби- 
виот Александар, кој идната, 913 г. ненадејио умира. За малолет- 
ниот Константин ce формира намесништво на чело со патрјархот 
Никола Мистик, кое идната година е сменето со ново на чело со 
мајка му, дарицата Зоја. Константин долго ќе биде отстранет од 
непосредното владеење и ќе почне самостојно да владее дури од 
945 г., на 40-годишна возраст. Неговиот афинитет кон пишување 
и долгата отстранетост од непосредното владеење го создале 
првиот цар-писател чии дела ce неодминлив историски извор не 
само за Византија, туку и за нејзините соседи.

За историјата на југословенските народи најважно негово 
дело е списот За народите (Περί εθνών), go општоприфатениот 
латински наслов De administrando imperio (даден од Meursiuc, 
1611), кое настанало помеѓу 948—952. Делото за церемониите 
{De ceremoniis) напишано е веројатно по 952 г., биографијата на 
неговиот дедо Васлиј I (867—886), Vita Vasilii околу 950 г. и делото 
De thematibus настанато во помладите години на царот писател 
околу 9341 или 952 г.2

Приложениот извадок од делото De thematibus е земен од 
A. Pertusi3. Оригиналниот наслов на делото гласи: Φιλοπόνημα

1 G. Ostogrorsky, Sur la date de la composition du Livres de Thèmes et 
sur l’époque de la composition du premiers thèmes d’ Asie Mineure, Byzantion, 23, 
1953, str. 31—66, и Историја Византије, Београд, 1969, str. 198/9: Визанпшски 
извори за историју народа Југославије, t. /I ,  САН, CCCXXII! 7, Београд, 1959, 
стр. 1—7. Општо за делата на Константин VII Профирогенит во делото на 
A. Toynbee, Constantine Forphyrogenitus and his world, London, 1973.

2 T. C. Lounghis, Sur la date du De thematibus, Revue des études byzan
tine, 31, 1973, str. 299—305.

3 Constantino Porfirogenito, De thematibus, Studii e testi, 160 Çitta del 
Vaticano, 1952, стр. 85—89.
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Κωνσταντίνου βασιλέως υίου Λέοντος περ ί των θεμάτων των 
άνηκόντων τη βασιλεία των 'Ρωμαίων,4 (Труд на царот Кон- 
стантин, син на Лав, за темите што му припаѓаат на царството 
на Ромеите).

Во поднасловот Коистантин ja формулира и својата посебна 
цел, која според нас е условена од неговата наклонетост кон 
етимологизирање, толку многу присутно во неговите дела. Имено, 
тој во делото за темите ќе зборува и за тоа: „Од каде ги добиле 
имињата и што значат нивните именувања и дека некои од нив 
имаат архаизирани, a други пак ce здобиле со нови именувања“ 
(Πόθεν εσχον τάς ονομασίας καί τ ί  σημαίνουσιν αί τούτων προ- 
σηγορίαι καί δτι τα5 μέν αυτών άρχαΐζουσι τά Sè νέαν έκτήσαντο 
την προσηγορίαν).6

Константин ce придржува кон оваа поставена цел и при 
опишувањето на 17-те источни теми, односно темите во Мала 
Азија (τής 5Ανατολής θέματα ήγουν τής  μικράς ’Ασίας) и на 
12-те западни теми, односно темите во Европа. Честопати неговите 
етимолошки објаснувања ce погрешни, како на пример поврзува- 
њетонаимето на градот Сервија на реката Бистрица (Ά λιάκμω ν) 
со во него доселените Срби, a името Срби го изведува од својата 
констатација дека тие му станале робови на византискиот цар, 
поткрепувајки го тоа објаснување со името на чевлите на робовите 
наречени σέρβουλα.7 Името пак на градот Θεσσαλονίκη го 
смета за кованка од νίκη победа и Θεσσαλούς Тесалци, што го 
добил во чест на победата на Фнлип, синот на Аминта, иад 
Тесалците8, Но општо е познато дека градот е формиран дури 
316/5 од Касандар, a не од Филип II (в. заб. 70). Царот писател, 
меѓутоа дава други многу важни податоци за : големината на 
темите, имнњата на градовите кои ce наоѓаат во нив, за потеклото 
на Македонците, кус историјат на темите, и др.

Дел од овој текст на македонски јазик објавен е во 1-от том 
иа : Документи За борбита на македонскиот народ за самостојност 
и за национална држава, Скопје, 1981, стр. 80—83. Изборот на 
извадокот беше наложен од видот на публикацијата. Покрај не- 
целосноста на текстот, таму ce дадени и некои застарени локали- 
зирања на градовите. Со оглед на збогатениот археолошки и 
епиграфски материјал кој овозможува нивно поблР1Ско и поточѕо 
локализирање сметавме дека ќе биде корисно да ce даде инте- 
гралниот текст со нови и поопширш^ коментари. Другата причина

4 Const. Porpfa., De them., (11)
s τά (θέματα). Овде укажуваме на воооичаената пракса именката το 

θέμα да ce употребува во женски род иако е од среден, што е вообичаено за 
овие именки во словенските јазици. За транскрипцијата на латинските и грчките 
зборови и имиња на македонеки јазик в. М. Петрушевски во Литературен збор 
X III, 5, 1966, стр. 8—20.

® Const. Porph., De t h e m 11
7 Византиски извори, т. II, стр. 47—48
® Const. Porph., De them. 4, 7—9
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за негово објавување е значењето што овој текст го има за традици- 
јата според која славата на античката Македонија продолжува да 
живее и во средниот век, иако таа како независиа држава повеќе 
не постоела. Спомнувањето во текстот на некои општопознати 
моменти од историјата на Македонија не треба да ce објаснува 
само со користењето, односно повикувањето на античките писатели, 
туку и заради постоењето на спомнатата традиција. Македонија 
на Филип II (359—336) и на син му Александар Македонски9 10 (336— 
323) со оглед на ненадминатата слава и впечатокот кој тој го оставил 
не само кај современидите туку и кај поколенијата во текот на по- 
веќе од два милениуми кај народите на разните цивилизации16, ги 
привлекувала и средневековните писатели. Токму со постоењето 
на таквата традиција може да ce објасни и создавањето на фикти“ 
вниот средневековен македонски грб11, со претстава на златен 
лав во црвено поле, исправеи на задните нозе12. Имено средно« 
вековните учени луге не можеле да замислат една таква држава, 
каква што била Македонија да нема свој грб. Земањето пак на 
лавот како симбол, ce објаснува со фактот што царот на животните 
бил извонредно многу почитуван од македонските кралеви, како 
што са гледа и од приложениот текст. Таа традиција е толку силна 
што Константин не пропушта да ce осврне на македонската историја 
и кога зборува за друште теми, каде што претежно зборува за 
освојувањата и битките на Александар Македонски13.

Територијата на Македонија е опфатена во една од петте 
провинци на темата Тракија, провинцијата Родопа, и во следните 
три теми: Ма&едонија, Strymon и Thessalonike (Солун). За време- 
то пак на формирање на темите постојат повеќе претпоставки и 
мислења.14 Овде треба да ce истакне фактот дека територијата 
на темата Македонија не ce поклопува со етничкиот и географ- 
скиот поим за Македонија, заради кое сметавме дека е оправда- 
но изоставувањето на провинцијата Тесалија од овој труд, иако и 
во римскиот период, cè до Диоклецијан (види заб. 99), таа вле- 
гувала во провинцијата Македонија.15 Гледајќи ja картата бр„ 2

9 Константин исклучиво го користи ово] атрибут за Александар IYÿ 17; 
XIII, 6—7; XV, 12; 2, 21;

10 Ф. Папазоглу, Историја хеленизма, епоха Александра Великог, Београд, 
1967, стр. 173

11 С. Антољак, Помошни историски науки, Скопје, 1980, стр. 180
12 А. Матковски, Грбовите на Македонија, Скопје, 1970, стр. 41—46
13 Const. Porph., De them., I, 67, 71; XV, 11; 6, 20, 27, 28, 31; 9, 18—20; 

12, 32—33
14 A. Pertusi, op. cit. exp. 162—170; P. Острогорски, Историја Визан- 

тије, Eeoïpag, 1969, стр. 198, заб. 2.
15 Во провинцијата Тесалија вброени ее 17 градвои, кои не ce сметале за 

македонски, ни етнички ниту пак географски за разлика од областите Тимфаја 
и Параваја, кои без оглед на поинаквото етнички потекло cè до доцноримско 
време ce сметале за македонски области и дури Диоклецијан ќе ги вклучи во 
провинција Тесалнја, в. Ф. Папазоглу, Македонски градови y римско доба,
Скопје, 1957, стр. 71—73 и 170/1.
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веднаш паѓа во очи дека градовите Сер, Филипи, Партккопол 
Et Хераклеја на Стримон, кои географски и етнички и припаѓаат на 
античка Македонија (и кај Хиерокле ce во Македонија Прва), 
тука ce ставени во провиндијата Родопа. Градозите пак, Маронеја, 
Топеирос, Кереопирг и Себастопол, Константин ги вбројува во 
Македонија Прва, иако кај Хиерокле првите три ce во провин- 
цијата Родопа, a четвриот во провинцијата Тракија (види карта 
бр. 2). Klima Mestikon и Akontisma (Hier. 640,8)16 и островите 
Thassos и Samothrake (Hier. 640,9,10) ставени ce во Македонија I, 
a кај Константин во Тракмја (види 1,56—57). Ваквиот приод на 
Константин создава големи недоумици вред cè за границнте на 
провиндиите17, чија неприродност не може да ce објасни ни со 
воеио-стратешки, ниту пак со политички причини. Најверојатно 
ce работи за грешка при препишувањето, бидејќи самиот Кон- 
стантин изркчно вели дека го користи Синекдемосот на Хиерокле 
(1.61—63)5 a сепахс во текстот мма драстично отстапување. Овде 
треба да ce наведе и мислењето на Ф. Папазоглу за нападното 
мешање на античкиот и средневековниот поим на Македовија хсај 
Константин18. Во уводниот текст за темата Тракија пред да ги 
наброи провинциите и градовите во нив, царот писател го дава и 
изворот од каде што ги зел податоците. Имено тој го цктира 
почетокот на Синекдемосот на Хиерокле19 и пишува. Грамати- 
кот20 Хиерокле кој го напишал Синекдемосот вака велвг: „сите 
провинции и градови управувани од царот на Ромеите во Кон- 
стантинупол ce: 64 провинци, a градови 935“21 ('Ιεροκλής (δέ) 6 
γραμματικός ό γράψας τον Συνέκδημον λέγων ούτως: ,,είσίν αί

16 Φ. Папазоглу спротивно иа Honigmarm мисли дека ce работи за еден 
град, a не за два (op. cit. стр. 297, заб. 87) и дека Akontisma бил главен град на 
областа Klima Mestikon, icoj е лоциран 3 км. источно од Nea Karvali и бил 
најисточно место во провинцијата Македонија према границата со Родопа во 
која влегувал Topeiros, в. ВСН, 106, 1982, стр. 93, заб. 20 и стр. 95/6, заб. 30.

17 Ѕ. Antoljak, Konstantin Porfirogenet kao izvor za raniju srednjevje- 
kovnu historiju makedonskog naroda, Пристапни предавања на нови членови 
на МАНУ, VI, Скопје, 1980, стр. 48, вели дека епархијата Македонија е иденти- 
чна со ,,Хиерокловата илирска епархија I Македонжја.. .  со 32 града“ (а подолу 
31), додека пак уште подолу вели деха границите на Хиерокловата Македонија 
I ce нешто поинакви од оние на Константин, што е точно. Исто така на стр. 
50, заб. 102, С. Антољак погрешно го идентификува градот Beroe со Бер, иако 
е добро познато дека таму ce наоѓал македонскиот град Beroia, додека пак 
градот Beroe бил старо тракиско село кај денешна Стара Загора во HP Бугарија, 
во римско време наречено Augusta Traiana, посведочено и на натписите в. 
G. Mihailov, IGBulg. Ш /2 стр. 25—27.

18 op. cit. стр. 34.
19 Живеел во времето на Јустинијан I (527—565), го составил познатото 

историско-географско дело Συνέκδημος пред 535-та г. (Pauly—Wissowa, RE, t 
VII/2, Stuttgart, 1913, s.v. Hierocle, 20). Споредувањата ce правени според 
изданието на Хиерокле од A. Burckhardt, Hieroklis Syne edemus, Lipsae, 1898.

20 Овој епитет Константин му го дава покрај на Хиерокле и на Стефан 
Бизантинецот, чим податоци ги користи царот писател и во ова дело, в. 10, 9. 
За граматикот Стефан в. PW, RE, t. III/Â 2, 1929, под бр. 12

21 Бројот на градовите во Синекдемосот на Хиерокле изнесува 912, a ие 
935, PW, RE, т. VII/2
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πασαι έπαρχίαι καί πόλεις ,  α ί υπό τον βασιλέα των 'Ρωμαίων 
δ ιοικούμεναι τον έν Κωνσταντινουπόλει, επαρχίαι μέν ξδ', πό
λε ις  (δέ) ^ λ ε ' 22.

Провинцијата Родопа на темата Тракија има седум града, 
темата Македонија, втора од европските теми, има три провиндии: 
провинција Македонија Прва со 30 града, провинција Македонија 
Втора со 8 града и провинција Тесалија со 17 града, која е изо- 
ставена од разбирливи причини. Третата европска тема, Стримон, 
која ja вбројува во клисурите нема ниту еден град, додека чет- 
вртата тема Тесалонике има само еден град, градот Тесалонике, 
кој ce вбројува како прв и во провинцијата Македоннја Прва. Значи 
во приложениот текст има вкупно 45 града и сите тие ги има во 
Синекдемос-от на Хиерокле, освен градот Итапол. Градовите 
пак Антаниа и Геминдос кај Хиерокле фигурираат како еден град 
Ά ν τα ν ία  Γεμίνδου (види карта бр. 1).

Наводите на постарите извори кои ги користи Константин 
секогаш ги дава во оригинал и наводници што е доказ за неговиот 
акрибичен однос кон ннв, факт што ja зголемува веродостојноста 
на неговите дела. Ќе го наведеме само извадокот од Хесиод за 
постанокот иа името Македонија, каде што името Македон е 
дадепо со ета иако тој во сзојот текст го пишува со епсилон (види 
текст 2, 1—5).

Посебно значајно за средновековната историја на Македонија 
во ова дело иа Константин, покрај описот на темите со градовите, 
е спомнувањето на Скитите во темата Стримон. Глаголот διανέ
μονται во реченицата: καί Σκύθα ι αύτό άντίΜακεδόνων διανέ
μονται различно ce преведува: Μ. Рајковиќ23 „уместо Македонаца 
раширили ce Скити“, Б. Ферјанчиќ „уместо Македонаца држе je 
Скити“24, во ГИБИ том Y, 1964, стр. 197 „Вместо с македонци тја 
е населена с’с скити“, С. Антољак „да су Скити раздијелили ову 
тему место Македонаца“25. Мислиме дека ce работи за нијанси 
кои произлегуваат од поливалентното значење па шаголот:'раздели, 
пасе (користи), управува, раширува’, кои имплицираат користење 
т.е. држење иа територија.

Во литературата ce расправа за тоа, кој народ ce крие под 
името Скити. В. Златарскн смета дека тоа ce Бугари кои под вод- 
ство на Кубер26 влегле во Македонија27. Ова поистоветување не

22 Const. Porph., De them. 1, 36—39
23 Op. cit. стр. 50, заб. 104. Област Стимона u тема Стримон, Збор- 

ник радова Византолоппсог Института 5, 1958, стр. 8
24 Византиски извори, t. II, стр. 74
25 Op. cit. стр. 50, заб. 104 Да ли je Стримон био клисура или тема y  

раном средњем вијеку, Акта Вељуса, Скопје, 1984, стр. 83
26 За резервите кон идентитетот на Кубер, кој е означен како Бугарин 

само во еден манускрит од 12-от в. види М. Grigoriou—ïoannidou, Une remar
que sur le récit des Miracles de Saint-Démétrius, Athènes, Centre d’études du sud- 
est européen, 20, 1987, стр. 4, заб. 4, a за составот на неговата војска стр. 3—6, 
заб. 7 и нејзината статија L’épisode de Kouber dans le ,,Miracle4t de Saint Dé- 
métrius, Byzantiaka, 1, 1981.

27 Историл на б^лгарската д&ржава през средните векоее, t. I, Софил, 
19702, стр» 220/1
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може да ce прифати со оглед на тоа што и самиот Константин, 
во истово дело, ги разликува Бугарите од Скитите, кога зборува 
за создавањето на темата Тракија: 1, 25—28: άφ’ού δέ τό θεομίση- 
τον των Βουλγάρων έθνος έπεραιώθη ε ις  τον ’Ίσ τρ ο ν  ποταμόν, τότε 
και αυτός δ βασιλεύς ήναγκάσθη διά τάς έπιδρομας των Σκυθών 
καί αυτών των Βουλγάρων ε ις  θέματος τάξιν  άγαγειν αυτό . . . 
(Откако омразениот28 од бога народ на Бугарите ja премина реката 
Дунав, тогаш и самиот цар беше принуден, поради навлегувањата 
на Скитите и на самите Бугари. да ja издигне во ранг на тема.) 
Константин со името Скити ги означува и Хрватите, Србите, 
Захумјаните, Травуњаните, Конавјаните, Дукљаните и Нерет- 
јаните29. Во византиските извори од Х-от век со ова име ce озна- 
чуваат, покрај Словените и словенизираните Бугари30. Според 
тоа и овде ce мисли на Словените во Македонија во времето на 
Јустинијан II, кој еден дел од нив населил во М. Азија, a друг 
дел во Стримонската клисура, за да го спречи навлегувањето на 
Бугарите. Со ова име Словените биле означувани од ΥΙ-от век, 
како на пример во делото Готска историја на Јорданес, во духот 
на византискиот псевдокласицизам, кој за новонаселените народи 
користи антички имиња. За ова и за другите имиња со кои ce 
означувале Словените кај античките гшсатели, опширно кај W. 
Hensel31.
1,36-39
' Ι εροκλής (δέ) δ γραμματικός δ γράψας τόν Συνέκδημον λέγων 
ούτως0 ”εϊσ ίν  α ί πάσαι επαρχία ι καί π όλε ις ,  α ί  υπό τόν βα
σιλέα των 'Ρωμαίων διο ικούμεναι τόν εν Κωνσταντινουπόλει, 
επαρχ ία ι μέν ξδ', π ό λ ε ις  (δε) ^ λ ε ' " .
1,52-53
Ε π α ρ χ ία  'Ροδόπης* υπό τόν αυτόν, π ό λ ε ις  ζ'· Παρθικόπολις,  
'Η ρά κ λεια  Στρύμνου, Αίνος, Μαξιμιανούπολις, Σέρραι, Φ ίλ ιπποι,

28 Овде Константин ги изразува своите непријателски чувства преди- 
звикани од непријатните спомени од времето кога бугарскиот владетел Симеон 
ja загрозуваше егзистенцијата на византиската држава.

29 Византиски извори, т. II стр. 79; G. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, 
1943, Budapest, стр. 236—239. ги собрал потврдите во византиските извори за 
тоа кои ce народи cè именувале со името Скити.

30 Ј. Ферлуга, Ниже војно~администратшвне јединице тематскоГ уре^ења, 
üpujioi изучавању тематског уре^ења од V II go X  века, ЗРВИ, 2, Београд, 1953 
стр. 77; М. Рајковиб, О пореклу Томег eofye устанка, 821—832 ί. ЗРВИ, 2, стр. 
34—38; Ф. БаришиВ, Византиски извори, т. I, Београд, 1955, стр, 209, заб. 46; 
М. PajKOBüîï, Област Стримона, стр. 3; Б. ФерјанчиЉ, Византиски извори9 т. II, 
74—75, заб. 278; И. Д* Дупчев, Славлгш-скити, Slavia, XXXIX/1, Praga, 1960, 
стр. 111/2; С. Антољак, Да ли je Стримон, стр. 83—84. Ф. Мареш, Ранее ceege- 
телжтво теории о скифском происхождении Славлна Руси и на Балкаках, Су- 
riîlomethodianum, VIII-IX, 1984— 1985, стр. 37—47.

31 Од каде ce дојдеки Словенише, Прилози МАНУ, одд. за општествени 
науки XIV/1—2, Скопје, 1983 стр. 27 sqq. Инаку со ова име во антиката ce 
означувале племиња од иранско потекло, кои во време на Големата преселба 
на народите го изгубиле својот идентитет мешајќи ce со другите племиња, 
в. Советскал историческал енцтлопедил, т .  12, s.v. Скифи.
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Τραϊανούπολ ις.
1,61—63
Έ ω ς  ώδε το τή ς  Θράκης θέμα κατά τον 'Ιεροκλέους Συνέκδημον, 
καί μετά ταΰτα τδ  τή ς  Μακεδονίας θέμα, δ υπό τδ  Ιλ λ υ ρ ικ ό ν  
καί την εκεί σε τοποθεσίαν τέτακτα ι,  άρχεται ούν ούτως,
2,1—40

2, Δεύτερον θέμα Μακεδονίας

Μακεδονία ή χώρα ώνομάσθη άπδΜ ακεδόνος τού Δ ιδ ς  καί Θυίας 
τής Δευκαλίωνος, ως φησιν 'Η σ ίο δο ς  δ ποιητής*

Ή  δ* ύποκυσαμένη Δ ιΙ  γείνατο τερπικεραύνω 
υΙε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα θ’ ίππιοχάρμην, 
οι περ ί Π ιερ ίην  καί ’Ό λυμπον δώματ’ εναιον,

’Ά λ λ ο ι  δε άπδΜ ακεδόνος τού Αιόλου, ώζ Ε λ λ ά ν ικ ο ς ,  ' Ι ερ ε ίω ν  
πρώτη των έν Ά ρ γ ε ι  * ”  έκΜακεδόνος (τού) Αιόλου, (άφ5) οδ νΰν 
Μακεδόνες καλούνται, μόνοι μετάΜυσών τότε  οίκοΰντες” . Λέγεται 
δε καί Μακεδονίας μοίρα Μάκετα, ώςΜ αρσύας έν πρώτω Μακε
δονικών* ,,καί την Ό ρ ε σ τ ε ία ν  δε Μακέταν λέγουσιν άπδ τού 
Μακεδόνος". Α λ λ ά  καί την δλην Μακεδονίαν Μακετίαν οιδεν 
όνομαζομένην Κλείδημος έν πρώ τω  Ά τθίδος*  " κ α ί  έξωκίσθησαν 
υπέρ τδν Α ίγ ια λ δ ν  άνω τή ς  καλουμένης Μ ακετίας" . Ο ί δε τή ς  
Μακεδονίας βασιλεύσαντες απογόνους εαυτούς 'Η ρακλέους 
όνομάζουσιν, 'Η ρακλέους έκείνου τού βουφάγου καί λεοντοφόνου 
τυγχάνοντας, οδ την εικόνα καί τδ  μέγεθος καί δλον αύτοΰ 
τδν χαρακτήρα έν τω 'Ιπποδρόμω ό χαλκούς άνδριάς άπεμάξατο* 
δς ήν Α λ κ μ ή νη ς  καί Ά μ φ ιτρ ύ ω νο ς  υ ίδς ,  ώς "Ελληνες ψευδολο
γ οΰσι το ΐς  γράμμασι* διό καί άντί τα ιν ία ς  καί στέμματος καί 
πορφύρας βασ ιλ ικ ής  τω  δέρματι τή ς  κεφαλής τού λέοντος εαυ
τούς ταινιοΰσι* καί στέμμα τούτο καί κόσμον ηγούνται, καί 
υπέρ πάντα λίθον καί μάργαρον τούτω έγκαλλωπίζονται* καί 
μάρτυς ά ξ ιό π ισ τό ς  αύτδ τδ  νόμισμα τού Μακεδόνος Α λεξάνδρου  
τοιαύτη ε ίκ ό ν ι  καλλωπιζόμενον. Έ (π )ε κ ρ ά τη σ ε  δε ή βασιλεία  
των Μακεδόνος ν άρξαμένη άπδ τού τρ ίτου  υιού 'Η ρα κλέου ς  
Καρανού προσαγορευομένου, αύξηθεισα δέ άπδ Φ ιλ ίππου τού 
πατρδς Α λεξάνδρου, μεγαλυνθεΐσα δε καί υπερφυής γενομένη καί 
των άκρων τής  γ ή ς  αύτών έπιψαύσασα έπ5 αύτού Α λεξάνδρου καρ
τών αύτού διαδόχων, καταλήξασα δέ ε ις  Περσέα τδν  Φ ιλίππου, 
ώστε καί αύτδ άποβαλειν τδ  τή ς  βασ ιλε ίας  άξίωμα* α ιχμ άλ ω τος 
γάρ αύτδς δ Περσεύ£ μ ετά γ υ να ικ δς  καί τέκνων, ήττηθείς  υπδ Α ι
μίλιου άνθυπάτου καί στρατηγού των 'Ρωμαίων ε ις  την 'Ρώμην 
άπήχθη δέσμιος καί πάντα τά τής  βασιλείας των Μακεδόνων 
επ ίσ η μ α , ώ σ τε  άπδ βασιλείας ε ις  έπαρχίαν τδ  σχήμα μεταβαλειν 
καί νΰν ε ις  θέματος τάξιν  καί στρατηγίδος αύτήν καταλήξαι. 
Ε π α ρ χ ία  Μακεδονίας (αν) * ύπδ κονσιλάρ ιον, π ό λ ε ις  λ (β ')  Θ εσσα
λονίκη, Πέλλη, Ευρωπος, Δίος, Βέρροια, Έ ορδα ία ,  ’Έ δεσσα ,



26 Meлo bски-Прoе в a, Македонија eo De Them. ЖА(37)19—37

Κέλλη, Ά λ μ ω π ία ,  'Η ράκλεια  Λάκκου, Ά ν τα ν ία ,  Γ έμ ινδος ,  
Νικεδής, Διόβουρος, Ίδομένη , Βράγυλος, Πρίμανα, Μαρώνεια, 
Ά μ φ ίπ ο λ ις ,  Νεάπολις, ’Απολλωνία, Τ όπειρος, τό νυν 'Ρούσιον, 
Ν ικόπολις ,  Ίθ ά π ο λ ις ,  Ά κ α νθο ς ,  Κερεόπυργος, Βέρπη, Ά ρ α λ ο ς ,  
Δ ιοκλητιανόύπολις, Σεβαστόπολις .
Ε π α ρ χ ία  Μακεδονίας (β')* ύφ’ ήγεμΑνα, π ό λ ε ις  η'* Στόλοι,  
’Ά ρ γ ο ς ,  Εύστράϊον, Πελαγονία, Βάργαλα, Κελαινίδιον, 'Α ρμ ο
νία, Ζάπαρα,
3 ,1 - 5

3, Τρίτον θέμα Στρυμόνος
Τό θέμα του Στρυμόνος τή Μακεδονία συντέτακται καί ούδαμοΰ 
τούτου λόγος έστί περ ί θέματος, άλλά ε ις  κλεισούρας τάξιν 
λελόγισται * καί Σκύθαι αυτό αντί Μακεδόνων διανέμονται, 
"Ιουστινιανού τού 'Ρινοτμήτου έν το ΐς  ορεσι τού Στρυμόνος 
καί τα ις  διαβάθραις των κλεισουρών τούτους έγκατοικίσαντος.
4 Д - 9

4, Τέταρτον θέμα Θεσσαλονίκη

Τό δε νυν ε ις  θέματος τάξιν  χρηματίζον Θεσσαλονίκη καί αύτό 
Μακεδονίας μέρος τυγχάνει. Καί ίνα μη λέγω τούς έξωθεν καί 
παλαιούς τού το ιούτου  μάρτυρας πράγματος, ά ξ ιόχρεος  μάρτυς 
ό άγ ιος  τού Χριστού άπόστολος Παύλος, Μακεδονίαν ταύτην 
άποκαλών* γράφει (δ ') ούτως* ’’παρόντος ήμΐν Ά ρ ισ τά ρ χο υ  
Μακεδόνος Θεσσαλον ικέως” . 'Η  γάρ Θεσσαλονίκη μητρόπολίς1 
έστ ι της  Μακεδονίας. ’Αλλά καί 'Ιεροκλής ό γραμματικός έν 
τα ΐς μακεδον ικαΐς αύτήν τέθε ικε πόλεσιν . "Έχει δ ε τή ν  ονομασίαν 
άπό τοιαύτης αιτίας* Φ ίλ ιππος ό Ά μ ύντου  Θεσσαλούς εκεί 
νικήσας τή θυγατρί καί τή πόλε ι ομωνύμους τό ονομ,α έθετο.

Хиерокле граматикот кој го напишал Синекдемосот вели вака: 
„сите провинции и градови управувани од дарот на Ромеите во 
Константинупол ce: провинции 64, a 935 града“.

Провинција Родопа под истиот32 (консилариј има) 7 града: 
Партикопол33, Хераклеја на Стримон34 Ајнос35, Максимианупол36, 
Сер37, Филипи38 Трајанупол39.

Дотука (е) темата Тракија според Синекдемосот на Хиерокле 
a потоа (доаѓа) темата Македонија којашто спаѓа под Илирик и, 
тамошната територија40, a започнува вака.

32 ύπο τον αύτόν во ГИ БИ , t. У. Софија, 1964, стр. 194 е преведено: 
„под неа“ (провинцијата) што сметаме дека е неправилно, бидејќи очигледно 
ce мисли на консилариот од горната провинција (Тракија) со кој, овде упо- 
требената замѕнка, ce сложува во родот. Родопа е единствената провинција 
за која Константин не го дава ексшшцитно управникот, и логично е да ce прет- 
постави дека заменката го претполага rope споменатиот управник. Овде треба 
да ce укаже и на фактот дека Хиерокле провинцијата Родопа ja става под управа 
на хегемон (Hier. 634, 4). Ha ист начин реченицата е разбрана и од издавачите 
Fontes historiae Daco-romanae П, Bucuresti, 1970, стр. 671. Што ce однесува
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2. Втора тема Македонија
Земјата Македонија е наречена по Македои41, сииот на Зевс42 и 
на Тија43, ќерка на Девкалион44, како што вели поетот Хесиод45.

„Таа откако затрудни му роди на Зевс громољубецот 
два сина, Магнет4в и борбениот коњаник Македон, 
кои ce вдомиле во Пиерија47 и Олимп48.“ 33 34 * 36 37 38 *

до локализирањата на градовите во ГИБИ тие ce не само застарени туку ce 
дадени без аргументи, заради што не упатуваме на нив.

33 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 278, го прифаќа мислењето на L. Robert, 
според кое овој град ce иаогал кај Св. Врач (Сандански), a детално го обра- 
зложува во статијата: Notes d’épigraphie et de topographie Macédoniennes, 
IY, Le nom antique de Sv. Vrac, BCH, 87/2, 1963, стр. 535—544

34 Според, Ф. Папазоглу Македонски ïpagoeu, стр. 273—278, нема архео- 
лоппш индиции за поблиско локализирање, туку врз основа на податоците 
кај Страбон го става северно од езерото Бутково, a западно од Стримон, на 
влезот во Рупелската клисура и ja отфрла локализацијата кај Зервохори како 
неоснована. D. Samsaris, 'Ιστορική γεωγραφία τής Ά νατολικήςΜ ακεδονίας 
κατά τήν αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, 1976, стр. 120—123, на западната страна 
кај Siderokastro.

85 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 69, гостава на устието на Hebros (Марица)
36 A. Pertusi, op. cit. не дава никаков коментар, a на приложената карта 

го лодира североисточно од Maroneia, a источно од Topeiros; V. Velkov, Cities 
in the Thrace and Dacia in late antiquity, Amsterdam, 1977, стр. 125, го ста- 
ва кај старата населба Porsule, северно од Maroneia на патот Thessaîonike- 
Herakleia Sintika, која во почетокот на IV век била наречена Maximianu- 
polis, но и похрај тоа во Итинерарите ce обележува со старото име. Со новото 
име е забележен кај Amm. Marc., Res gestae, 27, 4, 13 и кај Proc., De aed 
4, 11, 10. Карактеристично e дека во времето на тетрархијата 10 града го но- 
селе ова име, a 10 името на Диоклецијан, (A. H. М. Jones. The Late Roman 
Empire 284—602, a social economic and administrative survey, Oxford, 1964, стр. 
719.

37 Град co континуитет од антиката до денес, За неговата историја види 
Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 281—283. Heir., 639, 10 градот го вбројува во про- 
винцијата Македонија.

38 Еден од повзќето истоимени градови, формирани од Филип II, на 
местото на старата населба Κρηνίδες (Витаста), претворен во римска коло- 
нија по битката меѓу триумвирите и убијците на Цезар 42 г. п. н.е. (Ф. Папа- 
зоглу, op. cit. стр. 297—302. За границите на колонијата врз основа на новите 
епиграфски наоди расправа и во статијата Le téritoire de la colonie de Philip- 
pes, BCH, 106/1, 1982, стр. 89—106. За натписите од христијанскиот 
период в. D. Fei s sel, Receuil des inscriptions crétiennes de Macédoine d u îll au 
VI siècle, Athènes, 1983, стр. 17—18, но 222—252, a за неговата историја во 
рано христијанскиот период Р. Lemerle, Philippes et la Macédoine orientale à 
Vépoque chrétienne et byzantine, Paris, 1945. Hier., 640, 1 градот го става во 
провинцијата Македонија.

89 P. W, RE, V ia ,  1937, s.v.; A. Pertusi, op. cit. го остава без коментар, 
a на приложената карта е ставен источно од Maroneia и северно од Ainos, V. 
Velkov, op. cit. стр. 127 го лоцира на устието на Hebros, каде ce наоѓал 
Doriskos, од каде што почнувал патот за М. Азија. Градотго споменува и 
Proc., Deeaed. 4, 11, 10
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Други пак (сметаат дека Македоиија е наречена) по Македон, 
синот на Еол40 41 42 43 44 45 * 47 48 49, како што (вели) Хеланик50 во првата (книга) 
Светковини во Аргос: „од Македон (синот) на Еол, по кого 
сега ce нарекуваат Македонците, кои тогаш живееле сами меѓу 
Мизите“.51 Дел пак од Македонија ce нарекува Макета52, како што 
(вели) Марсија53 во првата (книга) Македоников54: „а и Орестија55 
по Македон ja нарекуваат Макета“. Но и Клејдем56 во почетокот 
на Аттида57 знае дека и цела Македонија ce нарекувала Макетија: 
„и ce преселиле преку Ајгијал58 над наречената Макетија“.

40 Како што ce гледа од самиот текст, како и од Хиерокле, 638, 1, про» 
винцијата Македонија I припаѓала на префектурата Илиршс (в. Ф. Папазоглу» 
Македонски градови, стр. 91). Според тоа преводот „Илирска епархија“ на 
С. Антољак, Пристапни предавања VI, стр. 48 е неприфатлив, бидејќи конотира 
населеност на Македонија со Илири. Што ce однесува пак до неговиот предлог, 
стр. 40, заб. 7 за менување на името на Балканскиот во Илирски полуостров, 
би укажале на најновите достигања во науката за етничката припадност на некои 
племиња кои порано со сигурност ce сметале за илирски (еден од факторите кој 
во минатото допринел за појавата и употребата на имињата кои С. Антољак 
ги наведува во прилог на својот предлог) види опширно кај F. Papazoglu, Sred- 
njebalkanska piemena u predrimsko doba, Sarajevo, 1969, стр. 54—58 (Трибали), 
стр. 161—208 (Дарданци), стр. 265—298 (Скордисци).

41 Д. Срејови&, A. Цермановип-Кузмановип, Речник 1рчке и римске 
митолошје, Београд, 1979, s.v.

42 Д. Срејовид, А. Цермановиб—Кузмановиб, op. cit. s.v.
43 Д. CpejoBüli, A. Церманови&—Кузманови&, op. cit. s.v.
44 Д. CpejoBHb—А.Церманови&—КузмановиИ, op. cit. s.v.
45 Lexicon der Antike, Berlin—Leipzig, 1972, s.v.
43 Д. CpejoBHb, A. ЦермановиЛ —Кузманови!!, o p . cit. s.v.
47 област bo Долна Македонија, в. Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 97—99
48 Д. CpejoBHÎi, A. ЦермановиГг—Кузманови&, op. cit. s.v.; Lexicon der 

Antine, s.v.
49 Д. CpejoBHh, A. Цермановип—“Кузманови!!, op. cit. s.v.;
00 од Лезбос, живеел во V в.п.н.е., RE , t. V III/I, s.v. Lexikon der 

Antike, s.v.
51 Реченицата . . μόνο& μετά Μυσών τότε οίκοΰντεςίδ. F. Papazoglu, 

Srednjebalkanska piemena стр. 305, Μ 15 ja има преведено: ,,тада су Маке- 
донци живели сами с Мизима" искажувајќи притоа извесна резерва:“ што ако 
добро схватамо ову реченицу значи да су y давна времена Македонци и 
Мизи били једини веВи народи на северној периферији Гркаи. На ист начин 
реченицата е преведена во ГИБИ t. V Софил, 1964 стр. 195 и во Документи 
иа борбата на македонскиот народ за самостојност и национална држава, t. 
I, Скопје, 1981, стр. 81. Во наведените преводи предлогот μετά е преведен 
со предлогот „со‘6, што е граматички сосема правилно. Но ако реченицата 
ce толкува буквално тогаш ce чувствува една нелогичност: ако ce сами, тогаш 
не ce со Мизите. Оваа нелогичност ce губи, ако предлогот μετά ce преведе 
со „меѓу“, значење кое исто така го има, a овде го наложува придавката 
μόνοι. Co ваков превод, придавката и со неа целата реченица добива пои» 
наква историска димензија. Имено, добро е позната традицијата за пресе- 
лувањето на балканските Мизи во Мала Азија, и во вака преведениот фраг« 
мент на Хеланик, Македонците ce единствен народ (μόνοι) кој живее меѓу 
балканските и малоазиските Мизи, што би бил втор, иако индиректен помен 
на балканските Мизи по Хомера.

62 старото епонимно име на Македонија, P.W. RE, t. XV1/1, s.v.
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Царевите на Македонија себеси ce нарекуваат потомци на 
Херакле53 54 55 56 57 * 59, на оној Херакле кој стана бикојадец и лавоубиец, 
чиј лик и големина и сиот негов изглед го изразува бакарната 
статуа во Хиподромот.
Тој бил син на Алкмена60 и Амфитрион01, како Хелените лажно 
раскажуваат во легендите, и оттука даместо со диадема, круна 
и царска порфира ce овенчуваат со кожа од глава на лав и неа ja 
сметаат за круна и украс и ce гордеат со неа повеќе од било кој 
драгоцен камеи и бисер. Веродостојно свидетелство за тоа е самата 
номизма на Александар Македонски62 украсена со таква слика. 
Царството на Македонците започна да зајакнува од третиот син 
на Херакле, наречен Каран63, a ce засилило за време на Филип64, 
таткото на Александар, додека за време на самиот Александар65 * 
и неговите наследници ce зголемило и станало огромно, допи- 
рајќи до крајот на земјата. Завршило за време на Персеј63, синот 
на Филип67 така што го загубило и самото достоинство на царство, 
бидејќи самиот Персеј бил победен од римскиот проконзул и 
војсководец Емилиј68, заробен заедно со жената и децата и окован,

53 современик на Александар Македонски, кој напишал дело за него- 
вото воспитување, ’Αλεξάνδρου άγωγή (PW, RE, ΐ. XIV/1, 1930, s.v.)

54 ce мисли на неговата историја на Македонија во десет книги, во која е 
опфатено и владеењето на Александар, за жал изгубена.

55 Област во Горна Македонија, (Ф, Папазоглу, Македонски ipagoeu, 
стр. 179). Името Маѕета за Орестида јаправи прифатлива верзијата на легендата 
за потеклото на македонската династија од Аргос Орестикон (Арр. Ѕуг. 63), a 
не Аргос од Пелопонез, која е направена во V в.п.н.е. од желбата на македонски- 
те кралеви да бидат примеии во грлкиот свет што јасно ce гледа од одговорот 
на Александар I Филхелен (498—454) по грчкото одбивање (бидејќи е варва- 
рин) на неговото барање за учество во Олимписките. игри.

56 најстар атидограф, в. PW. RE, t. XI/1, 1921, s.v.
57 историја на Атика, главно дело на Kleidemos.
δ8 постарото име на Аргос и на Пелопонез, PW, RE, t. I, 1895, s.v.; 

Хомер, Илијада, Б, 575, превод М. Д. Петрушевски, Скопје, 1982, стр. 426
59 Д. Срејовиб, А. Цермановип—Кузмановип, op. ciî. s.v. Овде ce ми- 

сли на Немејскиот лав и Критскиот бик кои ги совладал во склопот на 
неговите 12 подвизи.

®° Д. СрејовиВ, А. Церманови&—Кузмакови!!, ор. ciî. s.v.
61 Д. CpejoBnh, A. Церманови!!—КузмановиН, op. cit. s.v.
82 M. Price, Coins o f the Macedonians, London, 1974, T. XI/59 и 61
ѕз митска личност, прататко на македонската кралска куќа, в. PW, 

ME. t. Х/2 1919, s.v. Ар. Daskalakis, Vorigine de la maison royale de Macé
doine et les légendes rélaîives de Гantiquité, Ancient Macedonia, I, 1970, 155-—161.

64 Филип II, македонскн крал, владеел од 359—336
88 Александар Македонски—Велики, крал на Македонија од 336—323
и  последен македоиски крал, владеел од 179—169
47 Филип V, македонски храл, владеел од 221—179
88 L. Aimilius Paulus, римски конзул, победник во битката кај Пидна 

168 п.н.е., која е овековечена со споменик подигнат од Персеј во Делфи, пред 
битката, a no неа присвоен од Л. Емилиј Павел (A. Jaquemin, D. Laroche, 
Notes sur trois piliers Delphiques, C. Le pilier de Paul—Emile BCH, 106, 1982, 
стр. 207—218, fig. 8 и 13.
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бил одведен во Рим со сите ознаки на царството на Македонците. 
Така (Македонија) од царство ce претвори во Провинција, a cera 
таа стигнала до ранг на тема и стратегија.

Провинција Македонија (Прва)69 под консилариј (има) 30, 
(32) града: Тесалонике70', Пела715 Европос72, Диос73, Бероја,74, 
Еордаја75, Едеса76, Келе77, Алмопија78, Хераклеја Лаку79, Антанија80,

69 Бидејќи Константин како извор го зел Хиерокле, кој македонските 
провинции ги обележува со а' (прва) и ß' (втора), кои кај Константин ги нема 
A. Pertusi ги става во загради,
* 70 Град подигнат во времето на Касандар 316/5 по пат на синоикизам,
кој заради податокот на еден Страбонов епитоматор ,,ή πρότερον Θέρμη 
εκαλείτο како и заради византиската траднција ce идентификува со Therme. 
Co ашитаза на сите податоци Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 137—158, докажа дека 
ce работи за два различни града. За спротивни мислења в. М. Vickers, Therme 
and Thessaloniki, Ancient Macedonian studies in honor of Ch. Edson, Thes
saloniki, 1981, стр. 327-33; TIR, K-34, s.v. Ε.Ι.Μ ικρογιαννάκης, To πολιτιστικόν 
έργον του Κασσάνδρου, Ά ρχαίαΜ ακεδονία II, Θεσσαλονίκη, 1977, 229 смета 
дека синоикизмот бил во 305—та г. За раиохристијансккте наптиси в. D. Feissel, 
op. cit. стр. 11—16, no 81—206.

71 Втора македонска престолиина на Via Egnatia, денес урнатини кај 
с. Постол (Агии Апостоли), в. Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 112—115; Ph. Petsas 
Pella, Alexander the Great's capital, Thessaloniki, 1978

72 Градот e локализиран кај c. Ашиклар, Гуменица, (Evropos) врз основа 
на почесен натпис од 108 г. п.н.е. Ф. Папазоглу, op. cit, стр. 134 N. G. L. 
Hammond, A History o f Macedonia, t. I, Oxford, 1972, стр. 168, ja прифаќа 
нејзината идентифшсација, но смета дека Oropos е друг град.

73 Град во областа Пиерија, во подножјето на Олимп, центар на верс- 
киот и културниот живот на Македонците. Ce локализира кај Malathria (Ф. 
Папазоглу, op. cit. стр. 101—103). G. Bakalakis, Άνασκαφή Δ ίου 1964—1971, 
Α ρχα ία  Μακεδονία II, Θεσσαλονίκη, 1977, 251—256

74 Град eo континуитет од антиката до денес, како во местоположбата, 
така и во името, (Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 115—118). Натписи од христи- 
јанско време, D. Feissel, op. cit. стр. 10—11, no. 56—75

75 Ф. Пагпазоглу, op. cit. стр. 127—129, не ce определува ни за една од 
старите идентификации поради недостиг на конкретни показатели. Во најново 
време во селото Petrai (Петерско) најдени ce два за жал многу излижани мн- 
лиари на кои е реконструиран етниконот Έορδαΐοι (L. Gounaroupoiilou Μ. B. 
Hatzopoulos, Les militaires de la voie egnatienne entre Heraclée de Lynce stes et 
Thessalonique, Athènes, 1985, cxp. 36—37), co кој би ce потврдил процесот на 
преземање на името на областа од страна на најнстакнатата населба што 
индиректно го потврдува и постоењето на градот Еордаја. За A. Ridzakis—Ј. 
Touratzogîou, Επιγραφές άνω Μακεδονίας, Атина, 1985, no 114, ваквото чи- 
тање е хипотетично.

76 Врз основа на податокот кај Јустин, епитоматорот на Помпеј Трог, 
Едеса ce идентификуваше со првата македонска престолнина Ајга, што е от- 
фрлено од Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 110—112, врз основа на етниконите: 
Α ίγαΐος, Έ δεσσαΐος посведочени на натписите, исто и Ch. Edson, Early 
M acedonia, Ancient Macedonia, I, 1970, стр. 21, a Hammond, op. cit. стр. 
156—158 смета дека постоеле два истоимеии града од кои едниот бил прекрстен 
во Едеса. F. Papazoglou, во статијата L'oeuvre de W. Tomaschek dans le 
domaine de la géographie historique et la topographie de la péninsule balkanique, 
III Inter, trak. Kongres, 1980 Wien Sofia, 1 .1 ,1984, стр. 38 му одава признание 
на Томашек, кој уште во 1867 ja лоцирал Ајга кај Naussa (Његуш). И покрај 
ова во TIR K-34, s.v. Aigai—Edessa. Христијански натписи D. Feissel op. cit. 
стр. 7—10, no. 1—54.

77 Ф. Папазоглу, Македонски Градови, стр. 126/7 го лоцшра близу Соро-
вич (Аминдеон), додека L. Gounaroiipoulou, М. B. Hatzopoulos. op. cit. стр.
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Геминд81, Никедес82, Диобур83, Идомене84, Брагил85, Примаиа86, 
Маронеја87, Амфипол88, Неапол89, Аполонија90, Топеирос91 сегаш-

36/7 го идентификузаат со локалитетот Градшпте кај с. Peirai (Петерско). 
Станицата Cellis на Via Egnatia ja лоцираат во подножјето на Градиште каде 
што ce најдени римски бањи.

78 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 130 смета дека областа Almopia била орга- 
низирана како самоуправна муниципална единица со центар во Evropos, кој 
во доштантичко време почнал да ce нарекува со името на областа. Hammond, 
op. cit. стр. 166/7 ja лоцира северно од Слатино (Hrisi).

79 Во генитивот Λάκκου ce препознава Λύκου за кој Ф. Папазоглу, ор. 
cit. стр. 189—190 докажува дека стоел наместо Λύγκου. За неговата лока- 
лизација кај Битола види кај истата стр. 188—192, a за поистоветувањето со 
Пелагонија од 192—194 и уште подеталко во Хераклеја и Пелмонија, Жива 
Антика 4, 1954, стр. 308—-345. D. Fei s sei, op. cit. no 266—272. ранохристијан- 
ски натписи.

80 Според двата натписи најдени едкиот во Битола (ВСН, 21, 1897, стр. 
161) М. Димица, Ή  Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείο ις σωζο- 
μένοις ’Αθήναι, 1896, бр. 247, a другиот во Стоби (Н. ВулиД, Споменик 
СКА, 77, 1933, бр. 79) L. Robert, (Antanoi, REG, 47, 1934, стр. 31—36) ro 
идентификува племето Antanoi со градот Antania кој го бара помеѓу Хера- 
клеја и Стоби. Н. ВулиИ, Неколико питања из античке историје наше земље 
и римске старине, Ш  Antanoi y натпису из Битоља, САНУ, Београд. 1961, стр· 
31—33 не го прифаќа неговото мислење и Antania ja  идентификува со Anti
gonea. Преглед иа овие мислења кај Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 198—199. Ham
mond, op. cit. стр. 77, 86, заб. 3. смета дека тоа е град на Антаните кои ги става 
во областа на Ресен, a Antania ja идентификува со Ресен.

81 Очигледно е дека името иа градот е искривено. N. Vulic, Archaeolo- 
gische Karte von Jugoslavien, bb. Kavadarci, Beograd, 1938, стр. 3—4, ja 
прифаќа емеидацијата на Gem in dos co Alindos кој ce споменува кај Стефан 
Бизантинецот како Alindoia, додека Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 241, заб. 51 
мисли дека сврзникот καί е непотребен, Hammond, op. cit. стр. 86, заб. 3 мисли 
дека не ce работи за два града, туку за ознака на градот Antania. Во колку ce 
прифати корекцијата на Gemindos co Alindos, Alindoia тогаш би ce работело 
за митдонскиот град Kalindoia кој е лоциран кај Kalamôton, види подолу заб. 
бр. 90.

82 Ошгледно е дека во овој облик ce крие иекој од македонските градови 
изведен од зборот — νίκη. Н. Вули&, Неколико пишоља стр. 32 го идентификува 
со Nicea, a Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 195, заб. 43, не го прифаќа тоа и мисли 
дека станицата Nicea и идентична co Nikaia (Ν ίκαια έν Ίλλυρίδ ί) на Сте- 
фан Бизантинецот. Илирската Nikaia лоцирана е југоисточно од Аполонија 
TIR К-34 s.v. Со оглед на тоа дека ниту еден град на провинцијата Македо- 
нија прва не ce каоѓа западно од Fîerakleia Linkou, идентификацијата на Nike- 
des со илирската Nikaia не е прифатлива. He гледаме кој друг град би 
можел да дојде во предвид та најверојатко ce работи за станицата Nicea 
на Via Egnatia RE t. XVII, s. v.; Hammond, op. cit. стр. 42, в; T. Јанакиевски 
ПрилоГ кон прашањето за убикација на античката иаселба Nicea, станица на 
Via Egnatia, Macedonia Acta archaeologica, 2, 1976 стр. 181—192. Бидејќи no 
Гемиидос, чиешто локализирање е хипотетично ce набројуваат градови во 
источниот дел на Провинцијата, со резерва може да ce земе во предвид и 
хипотезата на D. Samsaris, Ή  θέση τής άρχαίας Μακεδονικής κόμης Νίκης 
Makedonika, 20, 1980, стр. 487—89, кој македонската населба Nike ja лоцира 
кај селото Nikesiani (Драмско) на североисточните падини на Пангајската 
гора.

83 Врз основа на идентичниот редослед на градовите кај Хиерокле, 639, 
4 очигледно е дека ce работи за Doberos. Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 248—252 
ги побива мислењата кои го идентификуваат со Дојран и го лоцира северно 
од Беласица во долината на Струмица према Вардар. И покрај тоа Hammond, 
op. cit. стр. 201 го лоцира кај градот Струмица, додека пак А. Керамитчиев,
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ното Русиои92, Никопол93, Итапол94, Акант95, Кереоиирг96, Берпе97, 
Арал98, Диоклетианупол", Севастополш .

Историја, VI/I, 1970, стр. 159 во Струмичкиот крај кај, с. Дрвош или Добро- 
шинци, заради сличноста на името. Во најново време најден е натпис во с- 
Марвинци со имињата на градовите Idomene и Deberos (В. Соколовска, Archa- 
eoîogia Jugoslavica, 22—-23, 1982—83, стр. 81; истата Исар Марвинци и повар- 
дарјето во античко време, Сксшје, 1986 стр. 34 и 139—142) врз основа на кој 
авторката го лоцира кај с. Марвинци.

84 Ф. Папазоглу, ор. eit. стр. 132/33 градот го лоцира во близина на 
с. Грчиште; Б. Јосифовска, TIR К—34, s.v. вез основа на археолошките и епи-, 
графските податоци го лоцира кај с. Марвинци; Hammond, op. dt. стр. 167 ja 
прифаќа локализацијата на Idomene кај Марвинци и смета дека формата Eido- 
mene е друг град кого го лоцира кај Гевѓелија, што е прифатено од В. Соко- 
ловска, op. cit. стр. 34 и 140/1, која за Idomene ja прифаќа старата локација 
кај с. Милетково.

85 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 255/6 врз основа на изворите го лоцира 
мегу Axios и Strymon. Co новопронајдениот натпис ce лоцира кај с. Metaîl- 
kon близу Кукуш (Kilkis) TIR К ~34, s.v.

@β Ф. Папазоглу, op. d t. стр. 256, смета дека нема податоци ни за приб- 
лижно локализирање на областа во која ce наоѓа, a камоли за негово поблиско 
лоцирање. Кај Hier. 639,7 стои Πρίμαυλα, додека кај Proc. De aed. IV, 4, 12 
ce јавува како Priniana што може да ce објасии со спојувањето на ни и јота. 
Можеби ce работи за станицата Реппапа на Via Egnatia.

87 град на Егејското крајбрежје источно од Абдера, PW. RE  t. XIV/2, 
1930 s.v. Hier., 634, 8 ja пишува co јота и ja става во провинцијата Родопа

88 Град на реката Strymon на патот Via Egnatia кај с. Neohori, чија 
територија на север ce граничела со Серската, a на исток со онаа на Филипи 
Ф. Папазоглу, ор. dt. стр. 288—91; истата, Eion-Amfipolj-Hrisopol, ЗРВИ, 
2, 1953, стр. 14—23, каде што докажува дека во средниот век Амфипол 
не постои повеќе иако византиските извори Хрисопол го идентификуваат со 
Амфипол. Ѕ. Antoljak, op. cit. стр. 48, мисли дека Amphipolis (кај Hier. 640, 2 
стои Amfipos) и Amphipolis на Константин ce два различни града, без да наведе 
аругументи, иако е очигледно дека ce работи за еден ист град, в. A. Pertusi, 
op. cit. ,стр. 165 и Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 289, заб. 40. За ранохристијанските 
натписи види D. Feissel op. d t. стр. 16—17, no 211—216.

89 град кај денешна Кавала, главно пристаниште на Via Egnatia, во 
средниот век наречен Хрисопол, Ф. Папазоглу, Македонски ïpagoeu, стр. 296/7

80 Ce мисли на Аполонија мигдонска, која ce наоѓала меѓу Thesalonike 
и Amphipolis, јужно од езерото Bolbe, кај Polina (Nea Apolonia), Ф. Папазоглу, 
op. d t. стр. 158—164; X. I. Μακαρόνας, Ά πολλονία ή Μυγδονική, ’Αρχαία 
Μακεδονία, t. II, 1977, стр. 189—194, кај Polina ja става станицата (mansio), 
a населбата врз основа на епиграфските и археолоппсите наоди кај с. Kala- 
môton, кое не може да ce прифати бидејќи таму е најден натпис од IV в.п. 
н.е со кој во Kalamôton ce лоцира градот Kalindoia, в. J. Vocoiopouîou, 
Ή  έττιγραφή των Καλινδοίων, Ancient Macedonia IV, Thessaloniki, 1983 на- 
ведено според L. Gounaroupoulou, М. B. Hatzopouîos, op. d t. стр. 37, заб. 5

91 градот и неговата местоположба ни ja дава Proc,. De aed, 4, 11, 16—23 
(Τόπερος) во склоп на провинцијата Родопа, a во De hello gothico, 3, 38, 
23 (Τόπηρον δνομα), ги опишува словенските напади. Hier, 634, 9 исто така 
во Родопа. Градот ковал монети со легендите ΤΟ Π ΕΙΡΕΙΤΩ Ν , ΟΥΛΠΙΑΣ 
ΤΟ Π ΕΙΡΟ Τ PW, RE, VI А, 1937, s. v. P. Colari, Philippes ville de Macédoine 
depuis ses origines jusqu"à la fin  de Vépoque romaine, Paris 1937, стр. 499—500 
ro лоцира на десната страна на реката Места. Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 89, 
300 на источниот брег на реката што ce потврди со археолошките и епи- 
графските наоди кај с. Paradeisos; истата ВСН, 106, 1982, стр. 93, заб. 21; 
V. Velkov op. cit. . стр. 49 го лоцира на устието на Места, без да ja иаведе 
модерната библиографија.



Солдд на Константин VII и Роман II, кован 945—959 (DOC III, 2 class no 
15.1—15.35) од Охридскиот музеј (Лихнид, 5, 1983, стр. 90)

Av. CONSTANTCEPOMANAUGGIR= 
Konstant(inos) ке Roman(os) aug(ust)i R(omanorum)

Rv. IHSXPSREX REGNANTIUM =  
Ίη(σού)ς Χρ(ιστό)ς rex regnantium
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Провинција Македонија (Втора) под хегемон (има) б града: Сто- 
ли5ш Аргос102, Евстрајон,103 Пелагонија,104 Баргала,105 Келајни- 
диј,ш Хармонија,107 Запара108.

82 во ГИБИ , t. V, стр. 196, заб. 25, Русион ce смета за друг град и ce 
идентификува со Рускои ијш Кешан во источна Тракија без аргументи.

93 Ce работи за Nicopolis ad Nestum, кај Неврокоп (Гоце Делчев) што 
е потврдено со бројни натписи, види G. Mihailov, IG Bulg. t. IV, Sofia, 
1966, стр. 265, no. 2335—2353.

94 Овој град не ce споменува ниту во еден друг извор. Honigmann сметал 
дека Itapol е дублета за Neapol или Nikopol кои му претходат. A. Pertusi, op. 
eit. стр. 88 и 165 смета деке е коруптела за тракискиог град Diospolis, што не 
е прифатливо бидејќи тој ce наоѓа предалеку од оваа област кај денешен Јамбол 
в. G. Mihailov, IGBulg. t. Ш /2, Софиа, 1964, стр. 167, a кај Hier, 635, 8 е во 
провинцијата Тракија.

05 Ф. Папазоглу, op. cit, стр. 305 го лоцира кај Ieriso на почетокот на 
Атонскиот полуостров од неговата источна страна. TIR, К—34 меѓу Ierisos 
и Nea Roda.

83 во ГИБИ, t. V, стр. 196, заб. 29 е лоциран близу Ѓумурджина, без ар- 
гументи. Н. Stephaniis, Thessaurus graecae linguae, Parisis, 1841, t. IV, s.v 
го идентификува co Κηριοπάρων на Прокопиј ((De aed, 11, 41, во Hemimont) 
Hier. 635,2 го става во провинцијата Родопа, Г. Геров врз основа на во меѓу- 
време изгубен натпис од околината на Неврокоп ((IG Bulg. t. IV, no 2338) 
посветен на божицата Артемида . .  . ιερά τής κ[υρί]ας Ά ρτέμ ιδος τής Ιν 
Κ ειρπάροις го идентификува co Κερεοπύργος на Хиерокле и го лоцира во 
Ciriopol (Господинци), на 10—12 км од Nikopolis, види L. Robert, Bulletin 
épigraphique, 1961, no. 401; D. Decev, Die thrakische Sprachreste Wien, 1957, 
s. V. Κ ειριπαρα го лоцира кај Гармен, Неврокоп, без коментар; V. Velkov, 
op. cit. стр. 126, заб, 507, го става кај Господинцк (Неврокоп, Гоце Делчев). 
За етимологијата на Keirpara, в. К. Vlahov, Beitrag zur deutung des Ortsnamens 
ΚΕΙΡΠΑΡΑ, Studia in honorem Veselini Besevliev Софиа, 1978, стр. 39—46.

07 Очигледно e дека ce работи за античкото Berge. Обликот Вегре би 
можел да ce објасни со пореткото но можно заменување на γ  со π. За лока- 
лизацијата на Berge на источната страна на Струма со коментар на постарите 
локализации в. Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 266—69, чија што анализа на истори- 
ските факти (припадноста на градот на Аткнскиот поморски сојуз автоном- 
ните монети ковани под влијание на Тасос и др.) е убедлива. И покрај тоа во 
TIR К- 34, предложена е локализација западно од Strymon кај Palaiochorion 
(Копачи), исто и D. К. Samsaris, op. cit. стр. 114—116, A. Pertusi, op. cit. го 
остава без коментаз.

98 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 272, претпоставува дека "Αραλος на Кон- 
стантин е идентично со "Αραυρος на Хиерокле, ’Ά ρρω λος на Птоломеј во 
Бизалтија и Агаѕоп на анонимниот географ од Равена и смета дека треба да 
ce бара на патот од Филипи или од Амфипол кон Хераклеја. И покрај ова гра- 
дот е идентификуван co Argilos в. TIR К-34 s.v. D. Samsaris, op. cit. 118/9 го 
лоцира на ридот Исар 4 км. јужно од с. Nikokleia (Серско)

89 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 88 и 182—84, врз основа на податоците за 
два града со истово име : старата Пела и Argos Orestikon кој бил обновен 
од Диоклецијан и наречен со негово име заклучува дека провинцијата Теса- 
лија била одделена од Македонија во негово време. За локализацијата на 
орестидскиот Argos на јужната страна од Костурското езеро в. пак таму стр. 
180—82.

100 Многу е тешко да ce утврди за кој град ce работи, бидејќи овој епи- 
тет кој одговара на латинското Augusta, не дава индици за тоа од кого, и 
кога е формиран. За лоцирањето во околината на Filipopolis (Пловдив) в. 
PW, RE , I I  А, 1912, ѕ. v. no 4, .Кај Plier. 635, 7 градот фигурира во провин- 
цијата Тракија.

3 2iva antika
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3. Трета тема Стримон

Темата на Стримон ce присоедини на Македонија и за неа никаде 
не станува збор како за тема,109 туку ce вбројува во редот на кли~ 
сурите.110 Неа ja користат Скити111 наместо Македонци, (откако) 
нив Јустинијан Ринотмет112 ги вселил во планините иа Струма и 
ироодите на клисурите. 101 102 103 104 105 106 107

101 очигледно е дека ce работи за Стоби (Пусто Градско) на левиот брег 
на Erigon (Црна река), в. Ф. Папазоглу, op. cit. 235—240. За резултатите од 
најновите ископувања Studies in the Antiquity o f Stobi, I—III, 1973—1981, 
a за ранохристијанските натписи D. Feissel, op. cit., no. 273—282.

102 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 232—235, врз основа на натписите го ло- 
дира кај с. Скачинци; Б. Јосифовска, ПрилоГ локализовању îpctgct Apioca, Ж.А. 
XV, 1965, стр. 117—136 на локалитетот Видин град кај с. Водоврати; истата 
TIR К—34 s.v.

103 Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 253, заб. 111, схмета дека овој облнк поста- 
иал од ΑΙστραιον и го отфрла идентификувањето на Aistraion со Струмица. Б. 
Јосифовска, TIR К—34, s.v. Astraion кај Шопур, И покрај тоа, P. Miljkovic 
—Ререк, Les monuments paléochrétiens et paléobyzantins dans la region de St ru- 
mica, X congrès inter. d’Archéologie chrétienne, Thessaloniki, 1980, стр. 63, кај 
Струмица.

104 антички град на левата страна на долниот тек на реката Erigon, 
Ф. Папазоглу, op. cit. стр. 203—209, види погоре заб. 79 .1. Mikulcic, Pelagonija 
и svetlosti arheoloskih nalaza, Skopje, 1966 стр. 71, во Долиште кај Приле- 
пец (TIR К—34, s.v). Т. Томовски, Градиштето на средневековната Пе- 
лагонија, Ж.А. XVII, 1967, стр. 245/6 ja лоцира античката Пелагонија пред 
влезот на Erigon во клисурата кај с. Скочивир на локалитетот Букри кај с. 
Брод, a средновеховната источно, на лок. Градиште и смета дека Пелаго- 
нија и Битола ce два одделни града, од кои првиот исчезнал во XIV в.; Т. Јана~ 
киевски, Macedoniae Acta archaeologica 5,1979, стр. 81 ja лоцира иа локалитетот 
Туриграв кај с. Суводол каде што ce најденк антички остатоци и ранохристи- 
јанска базилика (Ф. Месеснел. ГСНД, I, 1927 стр. 69—86 ГСНД II, 1932, 201— 
212). Т. Томовски во статиите: Bitella civitas Pelagoniae Историја, XV1/2, 1981, 
стр. 17—21 и Entwurf einer Karte von Burgen in Makedonien, Balcanoslavica, 
11—12, 1984/5, стр. 38, смета дека Пелагонија и Битола ce идентични. F. Papa- 
zoglu, Voeuvre de Tomaschek, стр. 37—38 укажува дека Томашек прв ja одво- 
ил од Хераклеја бидејќи и двата града биле епископски седишта.

105 Ф. Папазоглу, Македонски ïpagoeu, стр. 245/6 ja прифаќа локализаци- 
јата на Венедиков кај с. Радање; В. Јосифовска, TIR, К —34 s.v. кај с. Козјак; 
Б. Алексова, кај с. Д. Козјак, ja става античката населба, a кај F. Козјак рано- 
христијанската (Bargain and the fortification sistem in the middle course o f  the 
Bregalnica river, Balcanoslavica, 11—12, 1984/5, exp. 61—72, истата во моно- 
графијата Штип, Штип, 1986, II/2 и B. Aleksova, С. Mango Bargala, A pre~ 
minary report, Dumbarton Oaks Papars, 25, 1971, стр. 265—277) D. Feissel, 
op. cit., ho 283—284 (христијански натписи)

106 Ф. Папазоглу, op. cit., стр. 246 го отфрла идентификувањето со Кључ. 
ЕЕема податоци за поблиско локализирање.

107 И. Иванов, Северпа Македонија, Софил, 1906, стр. 73 врз основа на 
етимолошка сличност со лок. Рамна кај с. Тработивиште. Ф. Папазоглу, ор. 
dt. стр. 93—95 и 246 ja отфрла локализацијата со Арманли кај Битола и смета 
дека треба да ce бара североисточно од Баргала. И. Микулчиќ, Два безимеии 
доцноантички града во источна Македонија, Зборник ка археолошкиот музеј, 
V I—VII, Скопје, 1975, стр. 129 истиот Две ранохришканске цркее код Македо- 
нске Каменице, Старинар, 27 1976, стр, 190) ja смета можна локализацијата 
кај Македонска Каменнца,
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4. Четвртата тема Тесалоншсе

Тесалонике, која што cera е уредена како тема, исто така е дел на 
Македонија. И за да не ги наведувам туѓите и старите свидетели 
за таа работа, веродостоен свидетел е Христовиот свети апостол 
Павле, кој што ja нарекува Македонија. Тој пишува вака: „со нас 
беше Аристарх Македоиец од Тесалоника“. Тесалоника е метро- 
пола на Македонија108 109 110 111 112 113, но и граматакот Хнерокле неа ja стави во 
македонските градови. Името пак го доби поради оваа причина. 
Филип, синот на Аминта, (откако) таму ги ххобеди Тесалците, 
истото име го стави на ќерка му и на градот.

Примено, јуни 1987.

108 Ф. Папазоглу, ор. cit. стр. 247/8 го вбројува во Средоземна Дакија 
и ja  смета за можна локализацијата на И. Венедиков. со с. Сапарево кај Дуп- 
нкца. В. Бзшѕвлиев, Byzantinosiavica, 23, 1962 стр. 1—5 ja става кај Св. Врач 
отфрлено од Ф. Папазоглоу, (ВСН 87, 1963, стр^ 536 и 542—544) која смета 
дека треба да ce бара мегу Bargala и Pautalia (Ќустендил).

109 Константин, иако озде вели дека не била тема, самиот си против- 
речи не само со насловот, туку и со податокот што го дава во делото De cere- 
lïîoniis (3. IViigne, TG,, CXII Parisiis 1864, 1285, 1314, 1344) каде го споменува 
стратегот на темата Стримон. Како тема ja наведува и Филотеј во неговиот 
Клеторологиум (ό ανθύπατος πατρίκιος καί στρατηγός Στρυμόνος. . . ) (спо- 
ред A. Pertusi, op. c i t стр. 167). За времето кога клисурата Стримон ста- 
нала тема има повеќе мислѕња: за постарите види кај A. Pertusi, op. cit., стр. 
167; J. Ферлуга, op. cit., стр. 78/9; Ф. Вариши?!, Византиски извори X. I, стр. 
209, заб. 46; М. Рајковиб, Ооласт Стримона стр. 3; Б. Ферјанчиб. Византиски 
извори ÎÏ, стр. 74/5, заб. 278; С. Антољат-с, op. cit., стр. 82.

110 Клисурите ce помали териториијални области со изразен војнички 
карактер, но во однос на темите пониски војно-управни единици на чело со 
клисурарх, со задача одбрана на пограничните, ридести области (I. Ферлуга 
op. cit. стр. 76/8; М. Рајкови!1, op. cit., стр. 1—6; С. Антољак, op. cit., стр. 
81—87).

111 Со овој термин ce означени Словените (види ja аргументацијата во 
уводниот дел).

112 Зустинијан II (685—695 и 70S—711).
118 Константин VII Порфирогенит во духот на аитичката традиција 

(поетот Антипатар: мајка на Македонците, Лукијан : најголем град на Маке- 
донија) ja нарекува метропола (главен град) како и Страбон, но од III  в.н.е. 
тоа е титула која ce јавува на натпжсите и монвтите, што значи дека таа била 
центар на провинцискиот коиион, a не само главсн град на провинцијата (Ф* 
Папазоглу, op. cit., стр. 156/7).

.3*
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ZUSAMMENFASSUNG*

H ; Melovski — iVöcfe Proem: MAKEDONIEN IN DE THEMATIBUS KON
STANTINOS’ DES VIL PORPHYROGENNETOS

In dem Artikel wird ein Teil des Textes von Konstantinos VII Porphyro- 
gennetos ,De thematibus, der sich auf Makedonien bezieht gemäss der Ausgabe von 
A. Pertusi3, übersetzt und kommentiert. Ein Teil dieses Textes ist im Band I der „Do
kumente über den Kampf des makedonischen Volkes für Unabhängigkeit und seinen 
Nationalstaat“ enthalten, Skopje, 1981, S. 80—83 (im makedonisch, neuaufgelegt 
in englisch und russisch: Documents on the strugle o f the Macedonian people for 
intepedence and a nation-state, / ,  Skopje, 1985, 87-—90; Документш o 6opb6e 
македонскоѓо народа за самостолтелвностљ и uaiawm.ibooe государство, 
Скопге, 1985, 87—90, was durch die Art der Publikation bedingt war. Neben einer 
Unvollständigkeit des Textes sind hier auch einige veraltete Lokalisierungen von 
Städten enthalten. In Hinsicht auf das angereicherte archäologische und epigrafische 
Material, welches ihre genauere Lokalisierung ermöglicht, hielten wir es für ange
bracht, den integralen Text mit neuen und erweiterten Kommentaren heraus-zugeben. 
Ein weiterer Grund für die Veröffentlichung dieses Textes ist seine Bedeutung, die 
er für die Geschichte Makedoniens hat. Obwohl Makedonien zur Entstehungszeit 
dieses Werkes kein selbständiger Staat war, lebt die Tradition ihres Ruhmes in der 
Antike fort. Diese erweist sich als so stark, dass Konstantinos jede Möglichkeit 
nutzt, auf die makedonische Geschichte rückzublenden, wenn er andere, vor allem 
östliche Themen behandelt, in denen es um die Schlachten und Eroberungen Alex
anders geht, der für sich ausschliesslich das Attribut von Makedonien” verwendet13.

Das ist nicht nur das Resultat der Nutzung antiker Quellen, sondern auch 
der Tradition und des Eindrucks, den Alexander von Makedonien nicht nur bei 
seinen Zeitgenossen, sondern auch bei ganzen Generationen im Verlauf von zwei 
Jahrtausenden hinterlassen hatte, bei den Völkern verschiedener Zivilisationen10 
Eben durch diese Tradition lässt sich auch die Schaffung des fiktiven makedonis
chen Wappens erklären (der goldene Löwe, auf rotem Feld, aufgerichtet auf die 
Hinterfüsse)12, da es für die Menschen des Mittelalters undenkbar war, dass ein 
solcher Staat kein eigenes Wappen hat. Der Löwe als Symbol lässt sich durch den 
Fakt erklären, dass der König der Tiere von den makedonischen Königen sehr verehrt 
wurde (s. Text 2, 17—22).

Das Territorium Makedoniens wird als eine Provinz zum Thema Thrakien 
in den Rhodopen behandelt, in dem sich vier makedonische Städte befinden: Serrai37 
Philippi88, Parthikopolis33 und Herakleia am Strymon34 und in den drei Themen: 
Makedonien mit den Provinzen Makedonien Eins und Zwei, Strymon und Thes- 
salonike. Das Thema Makedonien stimmt nicht überein mit dem ethnischen und 
geografischen Begriff Makedonien (hier erscheint auch die Provinz Thessalien, 
weshalb sie aus dem Text ausgelassen worden ist).

In der Einführung zum Thema Thrakien weist der Kaiser-Schriftsteller auf 
den Synecdemos des Hierocles hin, das ihm als Quelle diente, bevor er die Provinzen 
und die Städte in ihnen aufzählt19. Jedoch beträgt die Anzahl in den 64 Provinzen, 
regiert durch den Kaiser der Romaier in Konstantinopel bei Hierocles 912 und nicht 
93521. Im beigefügten Text von Konstantinos werden 45 Städte erwähnt, genau wie 
bei Hierocles, mit Ausnahme der Stadt Ithapolis, die in keiner anderen Quelle erwähnt 
wird (s. Karte Nr. 1). Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein Doppel von 
Neapolis oder Nikopolis, und nicht um eine Verdrehung von Diospolis, das der 
Provinz Thrakien zugehört und sich bei Jambol94 befindet. Antania und Gemindos 
figurieren bei Hierocles als eine Stadt, hier jedoch als zwei Städte. Diese 45 Städte 
sind folgendermassen über die Provinzen verteilt: Rhodopen- sieben Städte33- 39, 
Makedonien Eins-dreissig.70“100, Makedonien Zwei -acht101" 108, im Thema Thes-

* Die Zahlen beziehen sich auf die Bemerkungen des Textes.
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salonike eine Stadt, die ebenso in Makedonien Eins aufgeführt wird70’113, während 
Strymon, das er zu den Schluchten zählt, in der Überschrift allerdings Thema benannt, 
keine einzige Stadt aufweist. Dieser Widerspruch wird noch durch seine Angabe 
im Werk De ceremoniis verstärkt, wo er den Strategen dieses Themas erwähnt. 
Als Thema figuriert es auch im Kletorologion des Philoteos. Für seine Umwandlung 
von einer Schlucht zum Thema gibt es verschiedene Überlegungen109.

Weiterhin muss auch auf eine zweite Widersprüchlichkeit bei Konstantinos 
hingewiesen werden, die sich auf die Verteilung der Städte auf die Provinzen be
zieht. Obwohl er ausdrücklich darauf hinweist, dass er das Synecdemos des Hiero
cles benutzt, weicht der Text von ihm ab. Und zwar beschreibt er die alten make
donischen Städte Maroneia, Topeiros Serrai, Philippi, Herakleia am Strymon 
und Parthikopolis die geografisch und ethnisch Makedonien zugehören, in der 
Provinz Rhodopen am Thema Thrakien, obwohl sie bei Plierocles in Makedonien 
Eins figurieren. Andererseits siedelt er die Städte Kereopirgos und Sebastopolis in 
Makedonien Eins an, obwohl die erste drei bei Hierocles in den Rhodopen figu
riert und letzte in Thrakien. Das erzeugt grosse Zweifel bei der Bestimmung der 
Provinzgrenzen, die in unruhigen Zeiten oft verändert wurden. Doch darf dabei 
auch nicht die Möglichkeit eines Fehlers ausser acht gelassen werden, wenn 
man die unnatürlichen Grenzen in Betracht zieht, die Makedonien Eins hat, ges
chaffen nach dem Plan der Städte (s. Karte Nr. 2). Ein solches Vorgehen Kon
stantins bestätigt die Feststellung von F. Papazouglu über das auffällige Vermischen 
des antiken und mittel-alterlichen Begriffs bei ihm18.

Schliesslich muss auch die Vorliebe des Kaiser-Schriftstellers für die Ethy- 
mologisierung erwähnt werden, die in allen seinen Werken anzutreffen ist, wie auch 
im Untertitel zu diesem Werk, in dem er erwähnt, dass er die Herkunft der Namen, 
zu erforschen gedenkt, und dass einige archaischer, andere neuerer Herkunft sind6. 
In einigen Fällen sind seine ethymologischen Erklärungen falsch, wie zum Beispiel 
der Name Thessalonike, den er mit dem Sieg Philipps II. über die Thessalier erklärt8, 
(s. Text 4 ,7—9) obwohl bekannt ist, dass die Stadt von Kasandros gegründet wurde 
315/6. Das Thema Makedonien behandelnd erläutert er, wie es zu diesem Namen 
gekommen ist und fügt ein kurzes Historiat an, bevor er die Städte der beiden 
Provinzen aufzählt. Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe von Hellanikos 
(s. Text 2,8), dass die Makedonier allein mit den Mysiern gelebt hatten. Die Unlogik 
dieses Satzes, wenn sie allein sind, sind sie nicht mit den Mysiern, verliert sich, wenns 
das Adverb μετά mit „zwischen” übersetzt wird, welche Bedeutung es ebenfalls 
haben kann, doch hier überwiegt das Adjektiv μόνοι. Durch eine derartige Über
setzung erhalt der Satz eine andere historische Dimension. Gut bekannt ist nämlich 
die Tradition der Übersiedlung der Balkanmysier nach Kleinasien, und in dem derart 
übersetzten Fragment von Hellanikos sind die Makedonier das einzige Volk (μόνοι), 
das zwischen den Balkan-und Kleinasienmysiern lebte, was die zweite, ^wenn auch 
indirekte Erwähnung der Balkanmysier nach Homer bedeuten würde51. Ältere Quel
lenangaben als die von Hierocles gibt Konstantinos im Original und Anführung
szeichen an, was Schlussfolgerungen auf sein akribisches Verhältnis ihnen gegen
über zulässt, (s. Text 2, 1—-5; 2, 7—8).

Von besonderer Bedeutung für die mittelalterliche Geschichte Makedoniens 
ist die Verbreitung der Skythen im Thema Strymon. Das Verb διανέμονται 
(s. Text 3,3) wird verschieden übersetzt: verbreiten23, halten24, teilen25, besiedeln 
(in GIBI, t. 5, 1964, Sofija, S. 197). Wir glauben, dass es sich hierbei um Nuancen 
handelt, die die Folge der polivalenten Bedeutung des Verbs sind: teilen, weiden 
(nutzen), leiten, verbreiten, die den Besitz eines Territoriums implizieren. Was den 
Namen Skythen betrifft, muss erwähnt werden, dass mit ihm in der Antike iranische 
Stämme bezeichnet wurden, die in der Zeit der Greossen Völkerwanderung ihre 
Identität verloren, in dem sie sich mit anderen Stämmen mischten, um dann vom 
VI. Jahrhundert an damit die Slawen31 und die slowenisierten Bulgaren zu benen
nen, und nicht die Bulgaren selbst, wie V. Zlatarski27 meint, da Konstantinos selbst 
sie in demselben Werk von den Skythen (s. Textl, 25—28) unterscheidet.


