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V. FONTS BIZANTINES

5.1. Els alans i Bizanci. A efectes pràctics, hem dividit les fonts
literàries bizantines tocant als alans en dos blocs principals:

a) des del regnat de Justinià (527-65) fins a l'època de màxim esplendor de la
dinastia macedònia durant la segona meitat del s. X.

b) des de la crisi imperial de mitjan s. XI fins a la caiguda final de
Constantinoble en mans dels turcs l'any 1453.

Fonts literàries bizantines (s. VI-X)

5.2. Introducció. La gran majoria d'historiadors dels s. VI-VII (Procopi,
Agàüas, Menandre, Joan d'Epifania, Teòfanes de Bizanci, Teofilact de Simocata),
dediquen llurs obres a descriure la tasca de restauració de Justinià i el col·lapse
d'aquesta sota els seus successors; els alans apareixen sovint en notícies referents a
la lluita contra el reialme vàndal d'Àfrica, les llargues guerres caucàsiques contra
Pèrsia i les relacions de Bizanci amb els nous pobles nòmades que irrompen a les
estepes després de l'esfondrament dels epígons de l'imperi hunne, com ara avars i
turcs occidentals. En canvi, només alguns cronistes dels s. VIII-X (Teòfanes,
Josep Gènesi) informen de manera esporàdica de llurs activitats, probablement a
causa del retrocés bizantí motivat per l'expansió àrab i la submissió dels alans per
l'imperi khàzar. En contrapartida, disposem de gran quantitat d'informació sobre
les relacions de Bizanci amb l'incipient regne d'Alània durant la primera meitat del
s. X gràcies a l'activitat diplomàtica de Constantí Porfirogènit i l'afany
evangelitzador de Nicolau el Místic. A tota aquesta producció històrica cal afegir a
més una sèrie de dades aïllades referents a l'època de les invasions (Joan
d'Antioquia), de caràcter tàctic (Pseudo-Maurici, Lleó el Savi) o bé purament
incidentals (Novellae lustiniani, Vita Alexandrí, Pau d'Egina, Foci).
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5.3. Agàtias.1 La història inacabada en cinc llibres del regnat de Justinià
(Hep! rf\ç ' Ioucmnai>oO ßaoiXeio?) obra de l'advocat (axoXacmKOc) Agàtias de
Mirina (ca. 536-82), que continua el treball de Procopi (§ 5.15), recull amb gran
detall els fets dels anys 552-58 a partir de testimonis presencials i és sovint l'única
font que n'informa.

5.3.1. Quan el rei colc Gubazes (roiißa'^?) fou assassinat l'any 555 a
instigació del magister utriusque militiae per Armenian Martí (Maprívos1) i del
sacellaríus Rústic (' POUCTTIKOC), els lazos triaren com a successor el seu germà
menor Tzates (TÇaSTisO, qui fou investit per Justinià i arribà a la Làzica la primavera
del 556. El va acompanyar el magister utriusque militiae Sotèric (ZuTiipixoç), qui
havia de pagar l'or convingut aquell any als bàrbars veïns, d'acord amb llur aliança
amb l'imperi (TOÏÇ TrpoaoÍKois1 ßapßapois1 KOTO TO Cunnax'-KOi'): "quan Sotèric
arribà al país dels anomenats misimians, que són súbdits del rei dels coles, com
també els apsilis, però fan servir una llengua diferent i altres costums -es troben
més al nord que el poble dels apsilis i s'estenen un poc més cap a llevant; quan es
presentà, doncs, a aquests, els va venir la idea que volia lliurar als alans un de llurs
castells, bastit prop dels límits dels lazos, que anomenen Búcloos, de manera que
els ambaixadors de pobles més llunyans podrien aplegar-se allà i recollir-hi així Uur
pagament, i qui els portés els diners ja no tindria cap necessitat de voltar per les
contrades al peu del Caucas ni d'anar en persona vers ells".2

© Dos notables misimians (TU v irapà acjácn. Xoyí|ia>v) van paür represàlies en
protestar, però el seus els van venjar i, en un atac nocturn, occiren Sotèric, dos fills
seus i la majoria del seu seguici, apoderant-se de l'or (Agath. 3, 16). La Làzica
(Aa£iKïf), l'antiga Còlquida (KoXxí?), rep el seu nom dels lazos (AdCoi), poble
d'origen escita assentat al sud del riu Fasis (<ï>âaiç, georg. Rion), que va assolir
cert protagonismo polític al final de l'antiguitat Bizanci i Pèrsia s'enfrontaren sovint
a mitjan s. VI pel domini d'aquesta contrada (cf. Procopi § 5.15.2); de fet, els
emoluments que Sotèric anava a distribuir eren la resposta imperial als preparatius
bèl·lics del general sassànida Nacòragan (Notxopayav, pra. *Naxvârakân; cf. NB
219b, n° 4) a la regió de Moqueresis (Mouxeípiaiçr, georg. Muxeris). El 4>povpiov
... BouxXooç (v.l. -oov), que limitava amb els alans, els misimians (Miaintavoí
hàpax; Menandre § 5.11.1 Mivoiiuavoí) i els apsilis ( AilaXvot, georg. Ap'zv//ef 7)
o abasgos meridionals, es trobava en algun lloc a l'oest del Svanet'i, prop del curs
superior del riu Hipos ( "I irnos1, georg. Kodor; cf. W. TOMASCHEK RE IIIi
[1897] 985; TAVO B VI 14); per als fets, cf. PLRE Illb 1180-1, 1347 s.v.
Soterichus 1, Tzathes 2.

1 'Ayaet'as- (ed. R. KEYDELL CFHB II1967; cf. B.G. NIEBUHR CSHB l 1828 = PG 88 [1864]
c. 1249-1608; trad. J.D. PRENDO CFHB II A 1975); ByzLit I 303-309; PLRE Illa 23-25 s.v.;
ByzTurc 104-106.
2 Agath. 3, 15 (ed. KEYDELL CFHB II, p. 104; cf. NIEBUHR CSHB I, p. 173 = PG 88, c.
1437): <¿<r 6e c? TT)v Tí5v KaXouu.evü>v Miaiu.iavaii' ó Lwnipixos' à<t>ÍK€To x(1^í>av> °ï Si)
KCITTÍKOOI u.èv TOU ßaoiXecos" T(3v KO'XXWV ruyxavouaiv òvTes: KaOá -nou Kai oí

'AiJftXioi, yXüÍTTT) Sé QUO)? xpwvrai crnoKCKpiiievi] Kai vojioic ¿TCpoij" ciai 6è TOUTOU
Si) TOÛ 'AiiiiXítüi1 yevous" ßopeiorepoi KOI TcrpanneVoi r\pé\ia è? ïfAiov àvioi'Ta·
èii€i6T| ovv ¿ç Touaô« Tiapaycyovev, cvvoicí TIJ aÙToùg1 eíafjXGev, a»? apa ev TI To3v
a<t>€T€po)v <|>poupíü)v àu.<)> ' aUTà OT| TO Aa^wv ôpia íopuu.€vov, ô ST\ BouxXooç
ovojieé¿ouaiv, TOÛTO 6è o ye ßouXoiTO TOÎS 'AXavoîç KaTanpo€o6ai, us àv ol T<5v
€9vt3v Tipcapciç TCÜV OTiü>T€pa} OIKOU'VTÜÍV, aÙToû àyeipo'ncvoi TÒV u.io6ov
àlTO<t>€pOlVTO, Kai U.T1K£TI ¿VayKTl Tiff €ÏT| T($ TA XpT\\lCtTa •nap€XOH€VC\) TOff TOÛ

KauKaaou TT€pivoaT€Îv úirwpcías', Kai aíiTÒv ITT ' cKeívou? levai.
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5.3.2. L'any 556, el senador Atanasi fou enviat a la Làzica per a investigar la
mort de Gubazes (§ 5.3.1); durant el judici subsegüent, el discurs defensiu de
Rústic (Agath. 4, 7-10) pretextava que el rei colc havia estat reu de traïció: "així,
doncs, (Gubazes) proclamava això públicament, i no sols ho donava a conèixer als
exèrcits dels perses, per als quals s'esforçava a fer cada cosa, sinó que, tot seguit,
missatgers enviats per ell ho declaraven a Iberia, als alans, al poble dels suànes, als
bàrbars que viuen més enllà del Caucas, a altres lluny d'aquests i a d'altres encara
més lluny, i no hauria renunciat als extrems de tota la terra, si els hagués estat
possible viatjar-hi per a ell; i el seu missatge era: els romans són covards en la
guerra i són vençuts pels bàrbars".3

© L'interès del text rau en el fet que esmenta, després dels alans, els svan
caucàsics (Zouave?, top. Zouavía, georg. Svanet'i), ja aleshores llurs veïns a
l'oest d'Ossètia i al nord de l'Abkhàzia oriental (K. KRETSCHMER RE IIIAi
[1927] 768-9 J. v.

5.4. Constantí Porfirogènit.4 Fül de l'emperador Lleó VI el Savi (886-
912), Constantí VII Porfirogènit, nat l'any 905 al saló púrpura (r\ Trop4>upa) del
palau imperial de Constantinoble, fou coronat pel seu pare el 15 de maig del 908,
però només va exercir un poder efectiu entre el final del regnat de Romà I
Lecapenos i la seva mort (945-59). La seva vida coincideix amb les lluites de
Bizanci contra el gran tsar búlgar Simeó (893-927), els primers contactes amb els
prínceps russos i la lenta reconquesta de l'orient, que va arrabassar Armènia i
Geòrgia als àrabs; tanmateix, allunyat durant molts anys dels afers d'estat,
Constantí, a qui interessaven la ciència, la literatura i l'art, va dedicar la seva
joventut a l'estudi i, ja com a emperador, va continuar la tasca de recuperació
d'autors antics i paleobizantins iniciada pel patriarca Foci (§ 5.5).

5.4.1. El treball més important de Constantí, una obra parenètica adreçada al
seu fill Romà II que va rebre del seu primer editor I. Meursius el títol De
administrando imperio, comprèn un prefaci amb consells sobre l'ofici de governant
i quatre parts principals sobre: 1. les relacions de Bizanci amb diferents pobles
estrangers i la possibilitat d'enfrontar-los entre ells en benefici propi (cap. 1-13); 2.
les exigències d'aquests pobles en matèria de regals, unions matrimonials, etc.
(cap. 13); 3. llur descripció des d'un punt de vista etnogràfic, històric i geogràfic
(cap. 14-48) & 4. les transformacions internes patides per l'imperi bizantí (cap. 48-
53). Val a dir que aquesta obra té una importància cabdal com a font per a l'estudi
del món bàrbar de l'època. Les notícies sobre els alans són nombroses:

3 Agath. 4, 9 (ed. KEYDELL CFHB II, p. 133-4; cf. NIEBUHR CSHB I, p. 224-225 = PG 88, c.
1488): KOI TOÍVVV aveßoa TctOra -ncpi^avwi KCÙ. yi/wvai napcíxe^ où ndvov TOÎÇ

T&v riepaoSv, oiç 6í| KOI IkaaTo SienoveÎTo KOI CTipaaacv, àXX ' eù9ùs"
ayy€Xia<t>ópoi araXevTes" "npòs" aÙToû 6i€KT¡puTTov eiç 'ißtipiav, el? 'AXavoùç1, T($
ye veí TWV Zouav<3v, TOÍÇ ¿me p TÒV KaÚKotaov oiKoOai ßapßapoig", rots' Tioppw TOÚTWV,
TOI? €K€ÍVCÜV €Tl TTOpptüTepü), TÒÇ <T€> €0X«TlàS' ÓTiaaTlS' TTJÇ jnS €ÏH€p

nepivocrrelv €vf¡v, TOÚTOU ye X«Plv °ÙK av ¿veoíoou. TJV 5è TÒ ayyeXna-
KaKoi TÒ noXenia, «al TWV ßapßapov T|aa(j3vTai.
4 KwvaravTívo? ó nop^upoyeWiiTos- (De adtn. imp. ed. I. BEKKER CSHB XI 1840, p. 65-
270 = PG 113 [1864] c. 158-422 [l'ed. Gy. MORAVCSIK CFHB I 19672 no ens ha estat
accessible]; De cerim. ed. U. REISKE CSHB IX-X 1829-1830 = PG 112 [1864] c. 73-1445 [l'ed.
+ trad, comentada del De cerim. d'A. VOGT CBB HI 1935-39; reimp. 1967 només arriba fins al
cap. 92 (83) del llibre primer i no ens ha fet servei]; Exe. de leg. ed. C. DE BOOR Berlin 1903;
fite, de ins. ed. C. DE BOOR Berlin 1905); ByzLit I 360-367; ByzTurc 1 204-229; DIETERICH
1912[II]:51, 55 & 58; S. VAILHÊDHGEI [1912] 1335.
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a) el cap. 10 versa «sobre Khazària, com cal fer-li la guerra i amb ajut de qui»
(irepl rfís1 Xa£apíaç, -nûç 5el TroXenctaOoa KOI rrapa nvcov): "els Oghuz poden
combatre els khàzars, ja que viuen prop d'ells; de manera semblant, també
l'exusiocràtor d'Alània, perquè les nou regions de Khazària limiten amb Alània, i
els alans, si volen, poden devastar-les i infligir així als khàzars greus danys i
privacions; car d'aquestes nou regions depenen tots els recursos i riquesa de
Khazària".5

b) segueix a continuació el cap. 11 «sobre la ciutat de Quersó i la ciutat de
Bòsfor» (ircpl TOU KÓCTTpou Xepauvos1, KOI TOU KÓarpou Boanópou): "atès que
l'exusiocràtor d'Alània no està en pau amb els khàzars, sinó que s'estima molt més
l'amistat de l'emperador dels romans, si els khàzars no volen conservar l'amistat i
la pau de l'emperador, aquell els pot fer molt de mal, parant emboscades als camins
i atacant-los d'improvís mentre travessen cap a Sarkel, Quersó i Les Regions. I si
l'exusiocràtor s'afanya a barrar-los el pas, tant Quersó com Les Regions
participaran d'una pau llarga i pregona; car els khàzars, en témer l'atac dels alans i
no trobar seguretat per a atacar amb l'exèrcit Quersó i Les Regions, ja que no són
prou poderosos com per a combatre alhora en ambdós fronts, es veuran obligats a
viure en pau" (per a fyoaaaTov/fossatum = arparóç, vid. ZILLIACUS 1935:145,
226).6

c) el text del capítol 25 tocant a alans i vàndals forma part d'un excurs històric
sobre l'època de les invasions bàrbares, còpia literal de Teòfanes (§ 5.16. l.a).7

d) el capítol 37 «sobre el poble dels petxenegs» (trepi TOU eSvouç TGÎV
iTarCivaiaTuv) diu: "cal saber que quatre de les tribus petxenegues, això és, els
temes de Kuartzitzur, Sirukalpee, Borotalmat i Bulatzospon, es troben més enllà del
riu Dnieper, mirant cap al nord-oest i cap al país dels oghuz, Khazària, Alània,
Quersó i les restants regions; les altres quatre tribus es troben deçà del riu
Dnieper".8 Més endavant, afegeix: "el país dels petxenegs dista del dels oghuz i de

5 Const. Porph. De adm. imp. 10 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 80 = PC 113, c. 177): cm oí
OU£oi öuvavTai TioXcucîv TOUS* XaÇapovç AS aUToíç TiXT]aia£ovTes'. ojiólos1 ical ó
¿ÇouaioKpaTwp 'AXaviaç, OTI Ta èvvéa KXípiaTa -rr\s Xa^apia? TTJ 'AXavia
napaKcivTai, KOI Suvarai ó ' A\avóçt €Î apa KOI ßouXcTai, raurà Tipaioíiíciv Kai
H€yaXT|v ßXaßriv Kai IvSeiav €VT€U9ev TOÎ? XaCapoiç TIOICÎV CK yàp TOJV èvvéa
K\\.\iá~ru>v TOÚTODV TI -nâaa £ü>f) KOI à<t>9ovía TTJS" Xa£apia«r Ka9caTT|K€v.
6 Const. Porph. De adm. imp. 11 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 80 = PC 113, c. 177-180): orí
TOÛ c^ouaioKpáTopos' 'AXavíaff n€Ta TÍUV Xa^a'pwv jif| cipTiveuovTos", àXXà liâXXov

TiocncVou TTIV <¡>iXíav TOÛ paaiXíü)? 'Pwnaíwv, èàv oí Xá^apoi où
rr]v tipòç TÒV ßaaiXca <JnXiav Kai cipifv-nv TTjpeîv, ôuvaTai

KaKoûv, TOC T€ ¿Sous' ¿veôpcucov Kai à^uXaKTws" aÙToîç ètuTiociievos" €v
6iépx€a9ai -npo? T€ TÒ 2apK€X Kai Ta KXijiOTa KOI TTJV Xepawva. Kai «í
aTiouST)v ó TOIOÛTO? è^ouaioKpaTwp TOÛ KwXiieiv aÙTouç, (icyaXtis" Kai
€ÍpTÍfTis· ii€T€xouaiv ï} Te X€paà)v Kai Ta KXínaTa- 4>oßoiinevoi yàp oi Xa'^apoi TT\V
TÛV 'AXavcüf €Tii9€0iv, KOI jtiq íúpíaKoi'Tes' à8€\av {i€Ta ((JOOOÓTOU €TiiTÍ9ea9ai TTJ
X«pao3vi Kal Toïç KXínacriv tüff H'n npòç apfyo-repovs ¿v TaUTcJ troXcucïv
€^iaxuovT€?, eípTiV€iJ€iv avayKao9T¡aovTai.
7 Const Porph. De adm. imp. 25 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 111 = PG 113, c. 225) = Theoph.
146B.
8 Const. Porph. De adm. imp. 37 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 165-166 = PC 113, c. 316):
ioTc'ov ÖTI aí Tcaaapcs" TCÒV IlaT(JivaKiTc5v yeveaí, íiyouv TÒ 9e|ia KouapT^iT^oùp
Kal TÒ 9¿na SupouKaXtré-n Kal TÒ &€\ia BopOTaX^ÓT Kai TÒ 9¿na BouXaT^oaTióv,
K€Ívrai Ti€pa TOÛ Aayanpews" tioTanou, Tipò? TÒ acaToXiKuÍTcpa KOI ßopcidrepa (icpii
¿vanoßXeTJovTa, npóç Te Ourlai' Kai Xa£apíav Kal 'AXavíav Kai TÍ)v X€po-<3va Kai
TO Xomà KXíiiaTa. ai 6è äXXai TeCToapec yeveai K€ÎvTai Iv9ev TOÛ Aavanpewç
TIOTa(lOÛ.
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Khazària cinc dies de viatge; d'Alània, sis dies; dels mordvans, deu dies; de Rússia,
un dia; d'Hongria, quatre dies; de Bulgària, mig dia".9

e) el cap. 42 està dedicat a la descripció geogràfica de les contrades entre el
Danubi i el Caucas: "més amunt de la terra de Kasàquia hi ha les muntanyes del
Caucas, i més amunt d'aquestes muntanyes hi ha el país d'Alània. La costa de
Zíquia té illes, una de gran i tres de petites; entremig d'aquestes hi ha encara d'altres
illes explorades i habitades pels ziquis, Turganerkh, Tzarbagani, una altra illa, una
altra al port del riu i una altra a Ptèlees, on els ziquis es refugien durant les
incursions dels alans".10

© Aquestes notícies poden contrastar-se amb les que dóna, també a mitjan s.
X, l'àrab al-Mas'ûdî (§ 6.17) en la seva descripció del Caucas. Els turcs oghuz
(OuÇoi, àr. Fuzz) o turcmans, aleshores al nord de la mar Caspia, entre els rius
Volga i Ural, eren aliats potencials de l'imperi contra els khàzars (Xa£apot, àr.
Xazar), en tant que llurs veïns orientals. La ciutat-estat de Quersó (Xepowv), a
l'extrem sud-oest de Crimea, havia estat convertida l'any 833 per l'emperador
Teòfil en un Qépa militar, el n° 31 de la llista salarial d'estrategs orientals de Lleó
VI, amb el nom oficial de Ta KXínara "Les Regions" (cf. TOYNBEE 1973:270).
Al nord d'aquest tema es trobaven també els khàzars i, a la riba oriental del Don, la
seva fortalesa ZapKeX = rus Bela Veza (vid. Povest' vremennykh let § 13.8.1);
Constantí afirma que hom podia invocar contra ells els alans, però, en opinió de
TOYNBEE 1973:507-8, tais possibilitats són només un exercici acadèmic de la
tàctica d'enfrontar bàrbars entre si, ja que Bizanci i els khàzars mai no havien entrat
en guerra; endemés, el document de Cambridge (§ 10.4) esmenta almenys un
conflicte alano-khàzar. La dignitat palatina d'exusiocràtor, exclusiva del governant
dels alans (ó èÇoucrioicpaTCúp ' AXavíaç), sembla haver existit, com a mínim, entre
els ss. X-Xn, ja que l'any 1107/8 encara la detenia l'ala ' PÜXJHÍKÏIS· (Anna Comnena
§ 5.22.3). Quant a "les nou regions de Khazària" (TO èwéa «XíuaTa TT\S
Xaíapi'aç), que limitaven amb Alània (TÍJ 'AXavía), no en sabem res, però
coneixem el nom de les vuit tribus petxenegues; les quatre a l'est del Dniéper eren:
KouapTO/r£ovíp (KüärCi-Öur), ZupouKaXireT] (Suru-Kül-bäi), BopOTaXjidtT (Boru-
Tolmac) & BouXaT£o[a]TTOv (Bula-öaban); per a la forma turca dels noms,
ByzTurc II 94, 147, 248. Els petxenegs (IlaTÇivaKÎTai, àr. Bajnâk) habitaven,
doncs, la regió de Lebèdia (Asßeoia), al nord de la mar d'Azov, d'on havien
foragitat els magiars ca. 900, i es trobaven a sis dies d'Alània. Finalment, per a les
relacions entre els alans i els txerkessos occidentals (Zixí«, Zixoí, 11. Sicci) i
orientals (Kaaaxía, àr. KaSak, rus Kasogi, 11. Circassi, oss. kcesœg "txerkès"), cf.
KULAKOVSKÜ 1899:52-53 així com al-Mas'ûdî (§ 6.17.3-c); sobre els cap. 10-
11, vid. SCHECHTER 1912-13:192 n. 18; DUNLOP 1954:164-5.

9 Const. Porph. De adm. imp. 37 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 166 = PG 113, c. 316):
dïií^KioTai 6è TI IlaT^ivaKÍa ¿K \i€v Ou^ías" KCÍI. XaCapíaç óSòv Tinepwv fièvre, ¿K Sé

'AXavíaç TincpoSv é'£, ànò 6è MopSíaç ó6òv T)H€pcàv 6¿Ka, ànò 6è'Pwaías: óoòv Trepas'
l·uaç·, ànò Sk TovpKÍaç ÓSòv Tjncpoïv Tcaoa'pwv, àmò 6è BouXyapias" ôôov riiiépas
T)fucru.
1° Const. Porph. De adm. imp. 42 (ed. BEKKER CSHB XI, p. 181-182 = PG 113, c. 332):
àvü)0€v 6è Tfjs" Kaaaxía? opr\ rà KaiiKaaia €Íoi, KO\ T(3v òpcwv ava>9€V ¿anv r\
X<i>pa T-pç ' AXavíaç. T) 6è TT\S Zixía? TtapaXioç €X€i vriaía, TO jtéya vr\aíov KOI rà
rpía vrçaia4 çv6o6€v 6è TOTJTWV cial KCÙ é'rcpa vtjaío TO ¿•nivo·nSevra KOI napà T(5v
Zixciàv KTiaSévra, TO T€ Toupyavíjpx Kal TO T£apßayavi Kai €T€pov vr\aíov, Kal cíç
TÒV TOU TioTajioû Xineva «T€pov v-paíov, Kai e.iç Tac ÜTeXe'as' €T€pov, ev ¿5 èv Tais

'AXavwy ¿Tiiopofiaís" oí Zixoi KaTa<j>€uyouai.
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5.4.2. Un segon treball de Constantí, conegut pel títol llatí De cerimonns
aulae byzantinae, és un recull heterogeni que descriu fil per randa tot el cerimonial
de la cort bizantina, fruit de l'ampliació d'una obra anterior redactada per ordre del
seu pare Lleó el Savi; ens ha pervingut només en un manuscrit del s. XII
(Lipsiensis bibl. urb. Rep. I 17) i està adreçat també al seu fill Romà II. Un
passatge del llibre segon dóna una llista dels epígrafs que encapçalaven les missives
oficials adreçades a diferents potentats del Caucas, sovint gravats en butlles: "a
l'exusiocràtor d'Alània, [hom li tramet] una butlla d'or de dos sous [amb aquest
epígraf]: «en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, de l'únic i sol Déu nostre
veritable. Constantí i Romà, fidels en el mateix Déu, emperadors dels romans, a en
tal, exusiasta d'Alània i fill espiritual nostre». A l'exusiasta d'Abàsgia, una butlla
d'or de dos sous [amb aquest epígraf]: «ordre dels sobirans filocristians a en tal,
il·lustre exusiasta d'Abàsgia». Al governant d'Albània, al governant dels
crebàtades, l'anomenat Crebàtan, al governant de Cidònia, als governants de
Tzanària, al governant del Sàrban, que es troba entre Alània i Tzanària; als
governants d'Azia, on hi ha les portes Càspies; al governant de Crisa; al governant
de Brèzan; al governant del Mocan (a partir del Mocan comença la llacuna Meòtida);
l'epígraf per a tots els esmentats [és aquest]: «ordre dels sobirans filocristians a en
tal, governant de tal contrada»".11

© La fórmula èv òvóncm et cet demostra que el governant dels alans era
cristià mitjan s. X (MARQUART 1903:167). Dos sous és el mínim valor establert
per a una butlla d'or adreçada a un potentat (ßouXXa XPUCTTÍ oiaoXoía), però val a
dir que tant el rei d'Abkhazia com el curopalata d'Iberia rebien el mateix tracte
(TOYNBEE 1973:369 n. 2); tanmateix, l'exusiocràtor d'Alània (§ 5.4.1; aquí
també è^ouaiaoTTÍs1) és l'únic governant del Caucas que no rep una "ordre"
(Ke'Xcuaic) de l'emperador, sinó que és tractat com un sobirà independent
(KULAKOVSKIJ 1899:53). El passatge esmenta abasgos ialbans ('Aßaoyia,

' AXßavia; àr. al-Abxâz, al-Rân), així com els sanareus (T£avapía, àr. al-Sanariyya
§ 6.17.3.g, arm. Canark' § 7.3.1), a la regió entre T'bilisi i Darial. El reialme del
§irwân§âh (Zapßav, àr. Sirwân) no es trobava entre alans i sanareus, sinó al Caucas
oriental; a l'oest del airwan, al nord del riu Mtkavar/Kura i no a la mar d'Azov (TI
MatojTt|c XínvT)), hi havia la contrada del Mocan (MCOKOV, Teòfanes Botmavía, pm.
mwk'n, arm. Mowkan, àr. Mûqân, etc; cf. KETTENHOFEN 1995:32-33), que li
estava sotmesa (cf. Mas'ûd b. Nâmdâr § 6.16.1) i cal no confondre amb l'estepa
homònima al sud del curs inferior de l'Araxes (cf. TAVO B VII 16). MINORSKY
1937:445 n. 1 creu que les Kaairetai trúXai no són aquí Darband, sinó Darial, i que

' A£ía és una forma derivada de l'etnònim *âs- (àr. al-Âs, al-Âs; cf. § 1.2.1), que
designaria un grup ala. Quant a Kriocovía, els KpeßaTa'oe? (amb llur senyor el

11 Const. Porph. De cerim. 2, 48 (ed. REISKE CSHB X, p. 688 = PG 112, c. 1269): ciç TÒV
è^oucrioKpcíTopa 'AXavíaç. ßouXXa xpuo'Ô SiaoXSía. «èv ovónaTi TOU TiaTpòç KOI TOU
uíou Kaí TOU áyíou tivíünaTos', TOU évòç Kai (lóvoii àXTj8ivou 0€oO T|(i(3v.
KwvaTavTÎvoç Kai 'Pwnavóff, THOTOI ¿v aUT($ T<V 0€<$ ßaaiXets- ' P(ú|¿aúov, Tipos ó
Selva TÒV è^ouaiaaTTiv 'AXavíaç KOÙ nveunaTiKOv limuf T«KVOV». €\ç TÒV
è^ovaiaarr\v 'Aßaayiac. ßouXXa xpuo'O 6taoX6ía. «K€X«u0is- ¿K T<Sv <j>iXoxpíoTwv
SeanoTwv -npòç ó 6«ïva TÒV Ti€pi<()ovfi ¿íouoiaaTTiv 'Aßaayias"». ¿íç TÒV apxovTa

'AXßaviag1' €Íç TÒV apxovra TWV KpcßaTaocov, Tjyouv TÒV Xeyónevov KpcßaTav €Íç
TÒV òtpxovra KtiSuJviac- ciç TOÙÇ àpxovras T£avapías" ¿is TÒV apxovTa TOU Zapßav,
oïTiveç KíïvTai ncaov 'AXavíaç KOÙ T^avapíaç- ci? TOÙÇ âpxovTasr 'A^íaç, ¿v <J
€Íoiv ai KaoTieîai núXai- €1? TÒV apxovra Xpúaa- €1? TÒV apxovTa Bpe^av ci? TÒV
äpXOVTa MoùKâv. (loTCov, OTI OTTO MWKÔV ¿OTiv TI MaioÓTTis" XiVvTj.) ¿Tiiypattifi tic
•navTac TOUS TipoeipTinevouç- «KfiXcuaiç €K TÓÍV <¡>iXoxpícrrav SCOTIOTCÔV npò? ó 6€Îva
TÒV
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KpeßctTav) i Bpe'Cav són una incògnita; així mateix Xpuoa, que tanmateix pot
comparar-se amb el gr. èv Xpuafj, sir. *_ba-](rûsâ d'Eusebi (§ 3.8.1.b) i Bardesanes
(§ 14.2.1).

5.4.3. Constantí va ordenar la compilació de passatges extractáis de la
historiografia antiga i paleobizantina, agrupats per matèries (ÚTroSéoeis-) en 53
reculls independents, la majoria d'ells avui perduts. Dos dels que ens han
pervingut, els dedicats a les ambaixades (llepi TrpeaßeicSv, Excerpta de
legationibus) i a les estratagemes (llepi emßouXuv, Excerpta de insidiis), copien o
parafrasegen passatges relatius als alans i roxolans manllevats de:

a) Josep (=Ant. lud. 18, 96-98); vid. § 3.12.1.12
b) Cassi Dió (= Hist. 69, 15, 1 & 72, 19, 2); vid. § 3.4.1-2.13

c) Menandre (= Hist fr. 4, 11, 21-22, 42 & 43); vid. § 5.1l.14

d) Procopi (= De bell. Pers. 2, 29, 29); vid. § 5.15.2.a.15

e) Joan d'Antioquia (= Chron. fr. 187, 211.1); vid. § 5.6.16

5.5. Foci.17 L'obra més representativa de l'extensa activitat literària de
Foci, patriarca entre els anys 857-67 & 877-86, és la "Biblioteca" (BißXioBTiioi, títol
posterior), en la qual donava resums i extractes (UTrooéoeiç, tradicionalment
"còdex") de 279 obres d'autors antics i paleobizantins, sovint l'únic testimoni que
tenim de molts d'ells.

5.5.1. Foci dóna notícia en diferents còdexs d'obres que contenien dades
sobre els alans però que no ens han pervingut, motiu pel qual les estudiem sota el
nom dels respectius autors, en tant que fragments sense possibilitat de contrast amb
els originals:

a) còdex 58: resum de la "Història dels parts" d'Arrià de Nicomèdia (§ 3.2.3).
b) còdex 64: resum de les "Històries" de Teòfanes de Bizanci (§ 5.17).
c) còdex 79: resum de les "Històries" de Càndid d'Isàuria (§ 3.3.1).
d) còdex 80: resum de l'obra històrica d'Olimpiodor de Tebes (§ 3.15.1).
e) còdex 94: resum de les "Babiloníaques" de Jàmblic (§ 3.10.1).

5.6. Joan d'Antioquia.18 No sabem res segur, fora del seu origen
antioquè i, per tant, siríac, d'un cert Joan (potser el patriarca Joan d'Antioquia: 631-
649) a qui hom atribueix una crònica universal escrita a principis del s. VII, que
anava des d'Adam fins a l'any 610 i només ens ha pervingut en estat fragmentari,
en bona part gràcies a les excerpta ¿K TÍJÇ ío-ropías1 'luawou ' Aimoxew? de
Constantí Porfïrogènit (§ 5.4.3.e).

5.6.1. L'any 392, el magister militum franc Arbogast ('ApßoyaaTT)cr),
després de la mort de Valentinià U (375-92), va proclamar emperador d'occident el
professor de retòrica Flavi Eugeni, sense obtenir el reconeixement de Teodosi; així,
el 394, Teodosi, "després de prendre com a generals de les tropes el romà Timasi,

12 Const. Porph. Exe. de leg. (ed. DE BOOR, p. 78).
13 Const. Poiph. Exe. de leg. (ed. DE BOOR, p. 88, 433-434).
14 Const. Porph. Exe. de leg. (ed. DE BOOR, p. 180, 206,442,453-54, 463)
15 Const. Porph. Exe. de leg. (ed. DE BOOR, p. 497).
16 Const. Porph. Exe. de ins. (ed. DE BOOR, p. 119 & 133).
17 Oui-nos- (ed. R. HENRY CBB-CUFI-IX 1959-1991); ByzLit II 8; ByzTurc I 292-293.
18 ' I waves' ' AvTioxcu's- (ed. C. MÜLLER FHG IV 1851, p. 535-622 = Const. Porph. Etc. de
ins. ed. DE BOOR Berlin 1905, p. 58-150); ByzLit I 326-328; PLRE Ilia 711 s.v. Joannes 299;
ByzTurc 1171-174.
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l'escita Gainas i, d'entre els alans, Saül; de confiar el comandament de l'exèrcit a
Estilicó (que era també ell mateix d'origen escita, però, en haver-se casat amb ell
Serena, germana [error!] de l'emperador, no era en res inferior a aquell) i de fer
reclutar molts hunnes de Tràcia amb els caps que els acompanyaven, va posar-se en
camí cap a Itàlia, per tal de sorprendre desprevingut Eugeni, que no s'esperava
res".**

© L'exèrcit de Teodosi derrotà Arbogast i Eugeni al riu Fred (fluvius
Frigidus), entre Emona (Ljubljana) i Aquileia, el setembre del 394; quant a Zaoúx
(§ 5.48), Zos. 4, 57-58 no esmenta la seva nacionalitat alana i afegeix que va fugir
a la primera escomesa d'Eugeni; potser és el mateix personatge que el barbarus et
paganus dux Saul d'Orosi (§ 2.33.2.b), que va lluitar a la batalla de Pol·lència l'any
402; cf. el cap ala anònim de Claudia (§ 2.22.2.b).

5.6.2. Durant el regnat de Zenó (474-91), "l'any següent (478), en ser
designat cònsol íl·lus, mentre s'ocupava del millorament del pòrtic imperial,
s'esdevingué una altra conjura contra ell per aquest motiu. Un bàrbar, de
nacionalitat alana, fou detingut en atacar el magistros íl·lus durant el seu descans
armat d'una espasa i, sotmès a tortura, va confesar haver actuat per consell
d'Epínic" (vid. Càndid § 3.3.2).20

5.7. Joan d'Epifania.21 El còdex Vatic. 1065 (s. XII) ens ha conservat,
en els fol. 94V-100V, el pròleg i el principi del primer llibre de les ' la-ropíotv d'un
cert Joan, nadiu d'Epifania de Síria i conseller de Gregori, patriarca d'Antioquia
(t 593), que tractaven de la guerra bizantino-persa dels anys 571/2-592/3.

5.7.1. Justinià I el Gran (527-65) havia conclòs el 562 una onerosa pau de
cinquanta anys amb el rei persa Husrav I Anôsruvân (531-78), però el seu fill Justí
II (565-578), després d'assegurar-se com a aliats els armenis, sotmesos a Pèrsia, es
va negar a pagar el tribut anual, de manera que el 572 esclatà de nou la guerra. Joan
explica com ambdós contendents van acusar-se mútuament de provocar el conflicte;
els bizantins van adduir com a causa les accions dels sassànides contra el reialme
sudaràbic dels himiarites Conspirai, àr. Eimyar), dins la seva àrea d'influència: "a
més d'això, també el fet que, en enviar els turcs una ambaixada als romans, després
que l'emperador Justí hagué rebut els ambaixadors i hagué enviat amb ells Zemarc,
un senador, els perses, volent subornar amb diners els alans, a través dels quals

19 loan. Ant. fr. 187 (ed. C. MÜLLER FHG IV, p. 60% = Exe. de ins. ed. DE BOOR, p. 119):
aUTÒS" Sè'PwnaÏKÒv fièv Tijiaaiov, ZKu6iKÒv Sé TÒV Faïi'av, ¿£ 'AAav<3i> 6è TÒV ZaoùA

T«3t> oTpaTone'ôtuv TiapaAaßuiv, a(ia Se KÛÙ ZnAixwva TOÎÇ arpirreunaaiv
(oç TJV p.€v Kaî aÙTOç àv€Ka6€v TOÛ ZiaiOiKoû ye'vous", Tf\s ôe TOÛ

ScA^fis1 Zcptivns' aÙTcJ t'npoayan'nöeiaTis't, ßaaiAews: oùoèv àii€A€ÎTT€To),
TToAAovís1 T€ TÍÜV 0p<fK(3v Ouvvuiv, aùv Toîs" Trap€TTon€Voi9 <¡>uAapxoiS" SiavaaTiiaas",
«ÏXCTO Tfjç -npo? TT)v ' iTotAiotv nopcíaçT, ci? âv TÒV Eùyeviov, ^T|6€V TI -npooSoKcüvra,
ofnapáoK€uov KotTaAaßoi.
20 loan. Ant. fr. 211.1 (ed. C. MULLER FHG IV, p. 618b = Exe. de ins. ed. DE BOOR, p. 133):
T<5 6e ¿TIIOVTI ¿viauTtC, UTiarou nev a-no6€fi€iyn¿vow ' lAAoO, Kal tipos" Ttjv
¿•navopSwaiv Tfjc paoiAiKin? èanouSaKÓTog' OToâff, ¿T¿pa ris Kar ' aùroû yívcrai
e-ntßouAri, ¿í aiTÍa? ToiâaÔc. ßapßapoc Tig", 'AAavòsr TO yévoç, KOTO TTJV TOÛ
(iayícrrpou <JXoAi)V €Ti€A9cuV TiÇ'IAAoû ^KJjtipTiç auv€X€Tal> Ka'1 ßacravois" ÚTro-neaaíV è£
ímoOiÍKtis'' ETIVVÍKOU TO TipaxQèv ú>\io\óyr\a€v.
21 ' I<aávvT)c ' Eíii^avíús- (ed. C. MULLER FHG IV 1851, p. 272-276); ByzLit I 312-313; PLRE
Illa 690-91 í.v. loannes 162; ByzTurc 1174-175; KULAKOVSKU 1899:48.
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aquells havien de fer camí, van intrigar per tal que es desfessin de Zemarc, dels
romans que l'acompanyaven i dels turcs".22

© Quant a l'ambaixada de Zemarc (ZTÍH«PX°£) al khanat dels turcs occidentals
i el paper que hi jugaren els alans, la versió més exhaustiva és la de Menandre (yid.
§ 5.11.1), molt possiblement la font de Joan en aquest passatge. Sobre les relacions
entre els alans i el rei persa Xosrâ Nûsîrvân, vid. Ferdûsî (§ 11.9.5).

5.8. Josep Gènesi.23 Els quatre "Llibres dels emperadors" (BaoïXeîai) de
Josep Gènesi (s. X) recullen la història dels anys 813-86 (de Lleó V l'Armeni a
Basili I el Macedoni), és a dir, l'època del segon període iconoclasta i del
refermament de l'imperi després de l'expansió àrab.

5.8.1. Miquel II (820-29), fundador de la dinastia amòria, hagué d'enfrontar-
se, al principi del seu regnat, a la revolta de Tomàs l'Eslavó: "així, doncs, (Tomàs)
féu les paus amb els àrabs; amb el reconeixement de llur califa, va cenyir la corona
imperial de mà de Job, patriarca d'Antioquia, i després de reunir un exèrcit de
moltes llengües, amb àrabs, indis, egipcis, siris, perses, abkhazos, txerkessos,
georgians, cabirs, eslaus, hunnes, vàndals, gots i tots els qui compartien la
infàmia de Mani, així com amb lazos, alans, caldeus, armenis i altres pobles de tota
mena, va apoderar-se de tot l'orient".24

© Tomàs, recolzat pel califa (apxriyosO abbàssida al-Ma'mun (813-33),
n'obtingué tropes àrabs i perses ('AyapTivoí, Mfjooi), i va reclutar-ne a més
d'armènies ('Apjievioi), "caldees" (Xa'Xôoi, del tema de XaXôia), egípcies

i) i síries C Aacrupíoi), així com pobles caucàsics ('Aßtfaioi, Zrçxoí,
, AaCoí.'AXavoí) i eslaus (ZKXaßoi.)- Atès que "va apoderar-se de tot

l'orient", l'aparició de ' Ivooí sembla (si l'etnònim no amaga un poble diferent) una
clara exageració. Els Kaßapoi són potser els Kaßapoi que van revoltar-se el s. IX
contra el domini khàzar, unint-se als magiars, mentre que els "hunnes" (OíWot)
constitueixen una incògnita (cf. ByzTurc I 132 & 176). Sobta la presència de
Bavof)Xoi, potser anacrònica (tot i que, després de llur desfeta africana, grups de
vàndals participaren en la defensa dels temes d'Àsia Menor); quant als Ferai, és
factible reconèixer-hi gots de Crimea o algun poble eslau. El suport de grups
maniqueus (ó'aoi rfj? Mavevroç ßoeXupiac jieTetxov) és versemblant, ja que
Tomàs es declarà contrari a la iconoclàstia oficial, guanyant per a la seva causa tots
els descontents.

22 loan. Epiph. fr. 2 (ed. MÜLLER FHG IV, p. 274a): npòç TOÚTOIS· 6è, on «ai
Tipo? 'Pojnctíous" tnp€o~]ß€uo~an.€V(ov, 'IOUOTÍVOU 6e fiaa\\é(¿s TTJV tipco'ßciav
xai Ziiiiapxav, avSpa TT\$ oicyKXiirou ßouXfjs', oùv CKCIVOI? ¿K-nepfyavroS',
TOÙÇ ' AXavovs xpTÎMaav 6ia<t>6eîpoa ßov\T\QevT€s, Si ' <Sv ¿KCÎVOI TTIV iropeiav
TiouiaaaOai, TÒV Te. Zîinapxov Kal Tous1 oùv aùroj 'Pcjuaious" T€ «a! ToupKoug"
€KTioS(í)v
23 % Iw0^<î) revc'aios- (éd. C. LACHMANN CSHB XXII 1834 = PG 109 [1863] c. 991-1156);
ByzLit 1 351-354; ByzTurc I 175-176; S. VAILHÉ DHGE I [1912] 1335.
24 los. Gen. Reg. 1 (ed. LACHMANN, p. 33 = PC 109, c. 1029): -noieïTai TOÍVUV anovoac
H€T ' 'Ayapiivtàv, elôiiaei TOÛ aùrcâv àpxTiyoû, àvaôeÎTai a-réfyoç ßaaiXeiov napa TOÛ

" ' AvTiox€Ías- ' Iü5ß, cira UCT ' ' Ayapcvûv ' IvSâv Aíyinmwv ' Aooupítav MfíSwv
ZT\X&V ' Ißi)pü)i' Kaßciptuv SKXaßwv Oüvvwv Bav6t¡Xü)V FCTÛV KOI oaoi Tfjs1

ßOcXupias1 ti€T€Îxov, AaÇûv T€ Kcà 'AXaviSv XaXSwv Te Kal 'Apneviwv Kai
€T€pcov TiavToíwv è&v&v TioXu9pijXXT|Tov TTavoTpaTiàv CTTpaTOTieScuaa^evos" áná

€KUpÍ€O€V.
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5.9. Lleó el Savi.25 Un treball de joventut del futur emperador Lleó VI el
Savi (r. 886-912), conegut sota el títol de "Qüestions" (ITpopXTÍuaTa), refon l'obra
tàctica del Pseudo-Maurici en forma de preguntes i respostes. Un passatge, còpia
literal de la seva font, està dedicat a la "formació alana" Ç AXavucf| TC^IÇ); vid.
Maurici (§ 5.10.1).26 El mateix text es troba, amb lleugeres variants, al capítol
(oioraÇi?) divuit de la seva "Tàctica" (Ta èv TroXc'noiç TOKTI.!«*), entre altres
formacions, però sense el qualificatiu d'alana.27

5.10. [Maurici].28 Sota el nom de l'emperador Maurici (582-602) ens ha
pervingut una obra tàctica (ZrpaTTiyiKÓv, TaKTiKà arparTiyiKá) en dotze parts
(Xóyot), escrita per un autor anònim de finals del s. VI o principis del s. VE, com
evidencien els pobles bàrbars que estudia (francs, longobards, perses, antes,
eslaus, avars, turcs) i el fet que desconeix l'organització per Heracli (610-641) de
l'imperi en districtes militars (Sé^aTot).

5.10.1. El sisè capítol tracta dels diferents ordres de batalla i exercicis
d'estratègia (trepi oia4>ópovj Ta^cuç «al yuixvaaías1) i descriu en concret quatre
menes d'exercici tàctic (yunvaaíaç ax'lH«1'1«1!). escita, ala, africà i italic (ZioiBucn,

' AXavucTí,'A4>piKavTj KaV iToXiKtf): "l'exercici ala és quan escaramussadors i
defensors són formats en un exèrcit, dividits en batallons a una distància de dos-
cents a quatre-cents peus els uns dels altres, i en el moviment dels escaramussadors
que surten a l'atac en persecució per a tornar després, quan fan mitja volta cap als
intervals o llocs escaients de la formació i junt amb els defensors marxen contra els
enemics, en tornar retrocedint pels mateixos llocs, els escaramussadors d'una i altra
banda apareixen als extrems dels seus regiments, cadascun com estava format [al
principi]".29

© Els "escaramussadors" (Koiípcjope? = irpo'naxoi) eren els soldats
d'avantguarda que atacaven els enemics fugitius, mentre que els "defensors"
(Sr\$évaopç.ç) eren tropes de reserva que els seguien a distància mantenint les
posicions i preparades per a atacar, cas que aquells patissin una desfeta; es tracta
dels termes llatins cursores, defensores (cf. ZILLIACUS 1935:160, 222; per a la
seva definició, Leo Tact. 4, 20-21); per a \iolpa = xtXtapxta "batalló" (ca. 1.000
homes), \iépoç = 6poOyyoç "regiment" (ca. 3.000) & Trapára^s" = o-rpa-roç
"exèrcit" (ca. 9000), vid. ZILLIACUS 1935:146-47; en general, cf. TOYNBEE
1973:316-17. Tot plegat sembla un exercici tàctic destinat a mantenir l'ordre de les
files durant l'atac en previsió d'una retirada fingida de l'enemic, com ara l'habitual
entre els alans; en aquest sentit, és millor traduir ' AXaviKfi TCÍ£IÇ per "formació
contra els alans" (cf. Arrià § 3.2.1 "EKTO^IÇ KOTO ' AXavûv).

25 A€Ü>V Solos' (Probl. ed. A. DAIN, Leonis VI Sapientis Problemata, Paris 1935; Tact. ed. PC
107 [1863] c. 672-1120); ByzLit II331-332; ByzTurc I 238-245
26 Leo Probl. 6, 3 (ed. DAIN, p. 45) = Maur. Strat. 6, 3.
27 Leo Tact. 18, 7 (ed. PG 107, c. 948).
28 MaupÎKios- (éd. + trad, roman. H. MIHÄESCU, Mauritius. Ana Militars, Bucarest 1970);
ByzLit I 329-330; ByzTurc 1250-53
29 Maur. Strat. 6, 3 (ed. MIHÄESCU, p. 158): 'AXaviKií ètmv, S-rav em \i\.as nèv
napotTa^eü^ TaaowvTuti Onò Koúpaopa? Kai 8r\$évaopaç, Sixip'níJicvas· 6è TÒÇ jioipa?
atio 5iaKoaíü)v-T€TpoKoaíü)v iroSaîv àXXtíXcüv Siarwaas', Kai èv TÍ] Kivqacv ráiv
Koupaópwv aùv è\aaíq è^cpxoncvcjv cíç KaTa6íü>411'» CITO ùuoaTpe^ovTwv, ore (lev
cîç TO oiaAcínuara T{TOI euKatpa xwpía aÙTfjs" ¿ícXíoaccrOai, tcal ¿t\ia TOÏ?
6ï|<>€'vaopcH xü)pfiïv KctTÒ T<3v ¿xOpwv, ore Sé ú·noaTp€/<t>ovTas' Si ' aÚTwv T<3v

i, KOI em T« aKpa TOU \iépovç <J>aív€a6ai TOU? €KaT€ptü6€v
a>sr
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5.11. Menandre.30 Gràcies a les excerpta de Constantí VII Porfirogènit
(§ 5.4.3.C), ens han pervingut fragments d'una "Història" C la-ropía) obra de cert
guàrdia pretoria (irpoTe'KTwp) anomenat Menandre (s. VI), que continuava la
d'Agàtias de Mirina (§ 5.3); la majoria fan referència a ambaixades entre els romans
i diversos pobles estrangers.

5,11.1. El khan turc Sizàbul (Zi£aßouXog), en intentar reactivar el comerç de
la seda amb Pèrsia sense èxit després de la destrucció de l'imperi dels hunnes
heftalites, envià als romans el sogdià Maniac (Mavia'x) ca. 567/8 per a oferir-los
una aliança; l'agost del 569, una ambaixada bizantina encapçalada pel senador i
magister utriusque mïlitiae per Orientem Zemarc (Ziínapxoç) va marxar amb Maniac
a la Sogdiana i, després de rebre-hi una acollida favorable de Sizàbul i de participar
en una campanya contra Pèrsia, va emprendre el camí de retorn junt amb el tarqan
turc Tàgma (Tayna ... à^íuna 6è Tapxa'v). Les etapes del viatge, per la rata del
baix Volga i del Caucas, foren: el riu Òec C^^ÍX = *Iaxartes/Syr-darya), "aquell llac
immens i ample" (TTÏV A£|ii/T]i> TTJV ¿mXe-rov èhccív^v KOI cùpeîav = *la mar d'Aral),
els rius Ic fix = *Emba), Daïc (Aal'x, turc Yayïq = Ural) i Àtilas ( ATTÎXa?, turc
Atiï = Volga), i la contrada dels ogurs (Ouyoupoi, Zacaries el Rètor § 14.8.1 'wgr
= turc Oyur), en bons tractes amb Sizàbul, que els avisaren d'una emboscada persa
prop del riu Còfen (Kco4>TÍv = *Kuma) i els proveïren d'aigua: "van trobar també un
llac i, marxant al llarg d'aquest gran estany, van arribar a aquells llacs en els quals
desemboca, després de mesclar-s'hi, el riu Còfen. Des d'aquell lloc enviaren
exploradors a comprovar si realment els perses hi estaven emboscats; després de
reconèixer la regió, però, aquells van informar que no havien vist ningú.
Tanmateix, amb la major de les pors, van pervenir a Alània, temerosos sobretot de
la tribu dels oromuscs".31 "En arribar-se a Alània i al seu senyor Sarodi i voler
entrar-hi junt amb els turcs que els acompanyaven, Sarodi va acollir de bon grat
Zemarc i el seu seguici, però va dir que els ambaixadors dels turcs no entressin en
presència seva abans de deposar les armes. Així, doncs, els sobrevingué un
enfrontament per aquest motiu durant tres dies, i Zemarc fou l'àrbitre dels
contendents. Finalment, quan els turcs van deposar les armes, com plaïa a Sarodi,
van entrar en presència seva. Sarodi, però, va recomanar als de Zemarc no anar pas
per la ruta dels mindimians, perquè els perses estaven emboscats per la Suània; era
millor marxar cap a casa per la ruta anomenada Darine.32

30 MeWspos- TIpoTíKTíúp (ed. C. MÜLLER FHG IV 1851, p. 200-269 = Const Porph. Exc.
de leg. ed. C. DE BOOR Berlin 1903, p. 170-221 & 442-477); ByzLit I 309-312; PLRE Illb 873
s.v. Menander 1; ByzTurc 1254-57; DffiTERICH 1912[II]:20-21.
31 Men. Prot. fr. 21 (ed. MULLER FHG IV, p. 229b = Exc. de leg. ed. DE BOOR, p. 453):
ciipov Ô€ KOÙ XÍHVTIV, Kai •napan€i4íán€voi T° ^€'Ya TOÛTO úSpoaTaaiov à4>ÍKOVTO ¿ç
CKeivas" Tas" Xínvaç, ¿v aîç €m(iiyi'un€vo£p anoXXuTai ó Kü>4>f|i' TiOTajiós". è£ CKCÍVOU af)
TOO x<*>pou Tie'uTTOiiai SioTrTfjpas1 •npooiao'Keipou.evous', eïye (¿? àXTiOws" oí TIepaai
€V€6p€iíouaiv oï Sí) àvixv€u0avT€S' aTnvyyevXav nTjôe'va iSeíi». ojiü)? íuf neyíaT^)
<lx>ßcj> àfyÍKovTO €s ' AXavíav, Karà TÒ ptaXXov SeoiÓTe? TÒ <S>uXov TWV ' Opo^ouaxuv.
32 Men. Prot. fr. 22 (ed. MÜLLER FHG IV, p. 229b-230a = Exc. de leg. ed. DE BOOR, p. 453-
4): on y€von€voi ev 'AXavíç napa SaptüSiov TÒV ¿KCÍVCOV riyenóva, KOI ajia Tots'
é-nonevoiç ToúpKoiç èac|)oiTÎiaai ßouXonevoi, ó SapoóSios1 TÒV \içv Ziífiapxov «ai TOÙÇ

¿vou9 €Ô€^«TO acrjiéfcoc, TOUS" Se 6f| Tipcapciff TWV ToúpKWV I<¡)aaK€ \ir\ TipOT€pov
(¿9 avrov «îaoôou TUXCÎV, r\ Ka-ra9€\L€vovç TU onXa. ToiyapToi KOI ajuXXa

oîs" ¿y€V€To ncpl TOUTOU èiù T\\i¿pac Tpcíç, Kai Ztinapxc? ív TCÔV
()>iXov€iKoupi€V(jûv ôiaiTTiTiis1. T€\oç àTioSeV^voi Ta OTiXa oí ToûpKOi, wç ZapwStcn)
eSoKçi, a>s* awTOv èae^oÍTnoay. ó Sk ôi) Zap(¿Sios •napevcyyurçac TOÎS" Tiepi Ziinapxov
Sia TT^S- TCÚV Mivöiniai'wi' aTpaTioû T)KiaTa levai, T<$ KOTÒ T^V Souaviav Tous1

èveSpeueiv ancvvov 6e elvai Sià TTJC Xeyonevtis" Aapeivfis* ÒTpanou OÏKOI
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© Finalment, el grup de Zemarc va prendre aquest camí (Aapcvvffs-
árpanos), que no sembla Darial, sinó un pas occidental, potser el format per la
gorja de Marukh (rus Marukhskij pereval), a la vall del riu Kodor, que desemboca
al sud de C'xumi (cf. MILLER 1887:55); aleshores, travessà l'Apsília (' AtJiiXía)
fins a cert lloc al nord de l'embocadura del riu Fasis (*aaiç, georg. Rion)
anomenat Rogatòrion ( PoyaTÓpiov) i, navegant des d'allà a Trapezunt, va arribar a
Bizanci ca. 571/2. L'etnònim ToOpKoi designa el khanat dels turcs occidentals
(Türküt), veïns transoxians de l'imperi sassànida, dirigits aleshores pel qayan
Mami (ca. 552-76: ZiCaßovXoc, IiX£ißouXoc, àr. Sinjibû = el títol turc Sir-yabyu;
també ZTcjißiaxayav = turc Istämi-qayan; cf. ByzTurc II 234 & 246; PIRE Illb
1163-4 í.v.j. La identificació de part de la hidronímia turca és polèmica i depèn de
veure o no en la Sogdiana el destí de l'ambaixada, com suggereix la campanya
contra els perses (cf. PLRE Illb 1416-7 s.v. Zemarchus 3); alguns, però, pretenen
que Zemarc va arribar fins a la cort turca al nord del Tian shan (així HAUSSIG
1992:167, qui veu en el riu 'Qríx el Tarim; cf. GROUSSET 1965:128-9 & mapa
152-3). Els oromuscs (Oponouaxoí) són una incògnita (o un error per ' Ovóyoupca
"onogurs") i els mindimians (Mivoijuavoí, top. Mivôiniai/TÎ), els
d'Agàtias (§ 5.3.1), al nord-oest del Svanet'i (Zotmvía). Sobre el senyor
deis alans Zapoíoio? vid. § 5.49; en general, KULAKOVSKIJ 1899:47-48 & n.
10.

5.11.2. D'altres fets menors tocant als alans recollits per Menandre són:
a) l'any 557, "quan, després d'anar errants durant molt temps, [els avars]

arribaren a la terra dels alans, van suplicar a Sarosi, senyor dels alans, d'esdevenir
per mitjà d'ell amics dels romans. I aquell va informar sobre els avars a Justí, fill de
Germà, aleshores cap de les tropes destinades a la Làzica, i Justí a l'emperador
Justinià".33

b) l'any 561, els ambaixadors Pere (ITérpos1), per part romana, i Yazd-Gusnasp
Zïk(ó Zíx ò'Ieaoeyoúavatj)), per part persa, van trobar-se a Dara (Mesopotamia) i
negociaren una pau de cinquanta anys (ai TT€VTTIKOVTOU'TIO€Ç cmovoaí) entre
Justinià i Husrav I Anosruvan: "i hom va redactar, com a primer decret, no
permetre a perses, hunnes, alans o altres bàrbars travessar per la gorja del pas
anomenat Corutzon i per les Portes Càspies contra els dominis dels romans".34

c) "sota el cèsar Tiberi (574-78), els generals romans, després d'atacar l'Albània
i prendre-hi ostatges dels sabirs i d'altres pobles, van venir a Bizanci. En arribar a
Bizanci els ambaixadors dels alans i sabirs que s'havien lliurat, el cèsar els va
acollir amb indulgència i molta humanitat; i, en assabentar-se per ells de quants
diners els pagava el rei de Pèrsia i donar-los la possibilitat d'elevar la quantitat
mentint fins on volgueren i d'ocultar la veritat amb llur jactancia, els digué: "jo us
en forniré el doble, tant als vostres potentats com a vosaltres mateixos". Els bàrbars

33 Men. Prot. fr. 4 (ed. MÜLLER FHG IV, p. 203a = Exe. de leg. ed. DE BOOR, p. 442): ¿sr
TioXXa •n€pivo<TTtiaavT€S' ÍKOV ¿s 'AXavoùç, Kai ÍK€Tat ¿ycvovro Zocpwaíou TCO v

'AXavwv T)youfi€vou, ¿>s àv Si ' aÙToû yvwpijiov caoïvTo'Ptonaioiç. ó ô€ 'loucrrívci) Ttí>
FcpjiavoO, Kar ' ¿K€ÎVO «aipoO T<3v ¿v Aa£iKfj KocTaAoyiuv è^nyounei'^, TtSi/ 'Aßapwv
•nepv €OTÍ\üMJ€v, ó 6è ' louaTÎvos" ' Iou<JTiviav<5 ßaaiXct.
34 Men. Prot. fr. 11 (ed. MÜLLER FHG IV, p. 212a = Exe. de leg. ed. DE BOOR, p. 180): K«U
öi| Soyno €ypa<J>Ti TTpwTov, wç Sià T-qs" arevoTtopías' TÍ)? €Íao6ou TOÛ XcyopieVou
XopouT<ov Kai Ti3v Kaa-niwv TiuXwv |iT) €<))€ivax Tlepaaff TI Oivvouc i] 'AXavoùç r\
€T¿povs ßapßapovc TiápoSov iioi€i08ai Kara TTIS" ' Pü)(iaíü>y
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van alegrar-se'n i semblaven estar agraïts al Totpoderós pel fet d'esdevenir súbdits
dels romans".35

d) l'any 576, un cert Valentí (OùaXev-rîvoç) fou enviat per Tiberi com a
ambaixador als turcs per tal d'incitar-los a la guerra contra Pèrsia, però el khan
Sizàbul (§5.11.1) acabava de morir i el seu fill Túrxat (Tou'p£a[>]9os·, turc Türk-
Sad), un dels vuit fiycuoVcc dels turcs, es mostrà hostil i vanitós amb els romans;
Menandre li fa dir aquestes paraules: "car tota la terra m'està sotmesa, des dels
primers raigs del sol fins als extrems de ponent. Guaiteu, malaurats, els pobles
alans i, encara més, les tribus dels utigurs, que, tot i ser molt audaços i viure
confiats en llur pròpia força, s'enfrontaren a l'invencible poble dels turcs i no
tragueren profit de llurs esperances; per això ens obeeixen i han esdevingut
esclaus".36

© Sobre l'arribada dels avars C'Aßapoi) al Caucas, vid. KULAKOVSKIJ
1899:47 n. 9; GROUSSET 1965:227; quant a Sapcjaioç TÛV ' AXavûv ^younevo?,
vid. § 5.49. El pas de Xopou-rCóv (DE BOOR x '̂pou T£óv) és Darband i les Portes
Càspies, Darial (cf. Procopi § 5.15.1 TÇou'p & ITuXri Kaam'a; KULAKOVSKIJ
1899:46 n. 3). Sobta la presència d'alans i sabirs a Albània; les lectures'AXpaviav
& à'XXujv, però, podrien ser errors per ' AXavíav & 'AXavojv; el rei alà filo-romà
Saroes/Sarosi està documentat només fins al 573 (Teòfanes de Bizanci § 5.17.1),
de manera que la seva mort o successió podria haver motivat una expedició
bizantina a Alània davant d'un possible viratge pro-persa. Els hunnes utigurs
(OÜTÍyoupot, turc Otur-oyur > Oturyur), prop de la mar d'Azov, foren delmats
pels avars nouvinguts; llur darrer cap, Anageos ( Aváycao?), esta documentat l'any
de l'ambaixada de Valentí al servei dels turcs (Men. Prot. fr. 43; cf. GROUSSET
1965:229); cal entendre, però, que els alans també havien estat sotmesos ca. 576
pels turcs occidentals? Per a la cronologia cf. PLRE Ela 723, 752 s.v. Isdigousnas
Zieh, lustinus 4; Illb 997, 1333, 1353 s.v. Petrus 6, Tourxanthus, Valentinus 3.

5.12. Nicolau Místic.37 El patriarca (901-7 & 912-25) Nicolau Místic,
que va jugar un paper polític destacat com a regent de l'imperi durant la infància de
Constantí Porfirogènit (§ 5.4), fou l'artífex d'una cristianització temporal del alans
o, si més no, de llur classe dirigent, les fites de la qual poden resseguir-se gràcies a
la seva correspondència amb dos exusiastes d'Abàsgia i amb Pere, arquebisbe

35 Men. Prot. fr. 42 (ed. MÜLLER FHGIV, p. 244ab = Exe. de leg. ed. DE BOOR, p. 463): on
«TU Tißcpiou Kaíoapoç oí TCJV ' Pw^aítov OTpaTTjyol cioßoXTiv is 'AXßaviav
Tioitioajici'oi, KOI óntípous" AaßovTec Zaß€ipu>v Kai aXXwv €Qvuv, TJKOV è? Bu£avriov.
AOiKOnevouç 6è €V BvÇavríty TOÙÇ. tipeoßeis' TWV èvôcScoKOTOiv éauToùç ' AAavojv T€
KOI Zaßcipouv ó Kaíaap 6¿X€Tai ¿mciKUs1 Kai navu <t>iAav8pojTia>s" nuSonevos' T€
nap ' aUTojv, ÓTióaa xPTítJlaTa aÙToîç èSíSov ò Il€p0<ßi> ßaaiXeuc, SCOWKUJS" T€

a<|>iaiv es oaov TißouXovro ¿|âpai TX¡ i|<€u6oXoyía TO XP^t*« Ka>l T<5 KÓprnop
e-niKaXutjiai, «ômXaaia TOUTCJV ëywye Tiape^oi)», €<bt\, «TOÎ? T€ cv Tc'Xcx

Tipòg" S€ Oí) Kal ú(iív aÙTOiç». «m ToiÎTOiff TÍa9T)CTav T€ oí ßa'pßapoi, Kai
v Xup'·*' «iSévai TÍ? KpeÍTTOvi àvo ' (5v ÚTIÏÍKOOI ' Pa)jiaíü)v èycvovTo.

36 Men. Prot. fr. 43 (ed. MULLER FHG IV, p. 246b = Exe. de leg. ed. DE BOOR, p. 206): è|iol
yàp ÚTioK€KXiTai -nâaa T| yq, àp^onevT) |ièv ¿K TCJV TOU T|Xíou npwTüjv ÒKTÍVWV,

Se. ¿ç TO TicpaTa Tfjs1 ¿anepas'. ¿aaOptíaaTc, (S oeíXaioi, Ta ' AXaviKÒt
€Ti ye HT)V Kai Ta 4>ûXa TWV Oùriyoupwv, oï ye ¿m TioXù SappaXeoi T« Tivcç

Kal TTJ oÍKeía -níauvoi Suvauei àvT€Ta'|avTo nèv Tt? ÒKaTanaxiÍTín) TCÚV
ToupKwv, OÙK àîiuîvavTo Se TÍJÚV èXmOœv. TOUTTJ TOI Kal UTiaKoiîouaiv TKJIÎV, KOI ¿v
Hoípijí KaocaTi^Kaai SoiíXou.
37 NiKo'Xaoç MuoTiKo's- (Ep. ed. R.J.H. JENKINS & L.G. WESTERINK CFHB VI 1973; cf.
PG 111 [1863] c. 9-392); KirchByzLit 550; ByzTurc 1 278.
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d'Alània; dues cartes adreçades al tsar búlgar Simeó contenen també algunes dades
relatives als alans.

5.12.1. En una missiva (Ep. 46), Nicolau felicita per la seva entronització
(TTJV èÇovaiav TT\Ç àpx% àvaSéÇaaQai) l'exusiasta d1 Abàsgia després de donar-
li el condol pel traspàs (x^puruóç) del seu pare i afegeix: "tocant a l'arquebisbe
d'Alània, fill meu, no tinc res a escriure. Car, com que ets intel·ligent i assenyat, i
coneixes la seva tasca per la salvació dels homes i per la glòria del gran nom de
Déu, el socorreràs i l'ajudaràs a suportar les seves penes tothora i sense caldre
cartes meves per la recompensa reservada als qui estimen Déu; i si li manca res de
necessari o que pugui alleujar-li la vida en tal poble i terra estranya, li subministraràs
de bon grat, si Déu t'atorga la possibilitat de fer-ho".38 En una altra carta (Ep. 51),
Nicolau s'adreça per primer cop (irporoi om TOU ypamiaros1 Trpoaayopeúon.év ae)
a un altre exusiasta i ens informa de les atencions d'aquest a l'arquebisbe i d'un
gran èxit que ha assolit: "prova de la teva pietat és el zel diví que has demostrat i
demostres per la salvació i instrucció en la veritat del poble dels alans. Car ens hem
assabentat per gent diversa, que coneix els teus èxits, que amb l'ajut de Déu has
posat molta cura en la il·luminació del príncep dels alans i d'aquells que, amb ell,
han estat jutjats dignes del sant baptisme".39

© D'acord amb els estudis de TOUMANOFF 1956:80-81, l'Ep. 51 és la més
antiga i anava adreçada al rei Constantí in d'Abàsgia (899-915/6), que seria, doncs,
l'artífex de la cristianització dels alans, mentre que el destinatari de l'Ep. 46 fou el
seu fill i successor Giorgi II (915/6-959/60); l'ed. JENKINS-WESTERINK data
l'Ep. 51 ca. 914/16 i l'Ep. 46 ca. 916/17 (en tot cas, durant el segon patriarcat de
Nicolau, a partir del 912). El motiu principal per a situar la conversió durant el
regnat de Constantí és el fet que l'obra de l'àrab Ibn Rusta, escrita ca. 903/13, ja
afirma que el rei dels alans és cristià (§ 6.14.1); l'Ep. 51 l'anomena genèricament ó
1% ' AXavíotç apxuv, però a mitjan s. X, Constantí Porfirogènit li dóna el títol
d'è^ouaiaaTTi'ç ostentat aquí pel rei d'Abàsgia (cf. § 5.4.2).

5.12.2. La correspondència de Nicolau amb l'arquebisbe d'Alània (Ep. 52,
118, 133-35 ITéTpo) àpxicmaKÓTTw' AXavíaç), interessant per a reconstruir aquest
intent de cristianització, té poc valor com a document etnogràfic perquè el seu
contingut, similar per a totes les cartes, és dogmàtic; el patriarca, acusat sovint per
Pere d'haver-lo oblidat, ja que algunes cartes no li arribaven, es dedica a consolar el
desencoratjat missioner en el seu exili (£ei>iTeía), insistint en el fet que no hi ha
honor més gran que prendre part en l'obra de salvació de Crist i comparant els seus
sofriments amb els dels apòstols. Un passatge de l'Ep. 52 és útil per al nostre
estudi: "quant a allò que m'has escrit sobre afers tocant al matrimoni oposats a la
norma de l'Església i d'altres costums que porten aquells qui els observen a un

38 Nic.Myst.£p. 46 (ed. JENKINS-WESTERINK CFHB VI, p. 266, 21-28;/G 111, c. 236):
Ti€pl 6è TOU àpxiemaKOTiov) 'AXavíaç, T€KVOV T|H<3v, TÍ ypa<()€iv OÙK ex40- aUTÒç yàp
OUVCTÒ? u>v Kal 4>p<WfiO9 Kai €Í6ü>S" TO €K€Ívou Ipyov, cm upòç 0ü>TT)píav àveptüTiíüv,
OTI tipos" oó^av TOU neyaXou òvónaToç TOU 9€oO, •nctvTws' Kal x^pls" TuieTcpag'
ypa^rç? 5ià TT\V ànoK€in€VT|V €K€Î6ev nia9anoôocriav TOÎÇ (^iXoSeoiç, Kai
auvcTUKOUpTÎoctç aÙTcJi, Kol auvavTiXTÍíJj'n TOÜV tióvw Kal €Ï TIVOÇ ¿v e8v«i
Kal yxi £evij TWV àvayKaiwv Kal ¿tveaiv TX¡ £ti)f¡ 4>€póvTO)v èvôeiis' ¿OTIV,
èmxop'nyncrcis' TOU 9eoû 001 Súvajuv napaaxovros".
39 Nie. Myst. Ep. 51 (ed. JENKINS-WESTERINK CFHB VI, p. 278, 5-11; PG 111, c. 241):
Kal yàp TOÛ \iív <}>iAo6€OU ànoSci^is' TI evQeós oov anouôf|, r\v ¿TU Tf) awTTipia Kal
TT¡ €TnyvùÎCT€i T-ns1 àXT|0€Îaç TOW lOvouç TiSv 'AXavwv èneSei^w Kal ètiiSeiKi'uaai.
àv€^a9on€v yàp ¿K Siatjxîpwv TUÎV è·niaTa\i€.vu>v Ta aà KaTop9üí|iaTa liç H€T<£ ye
9eov -noXXTiv TT|V -npovoiav KOTeßaXou eï? T€ TÒV (()ü)Ti<j(iòv TOU TTÎ? 'AXavíaç

Kai €Íç TOÙÇ oaoi aùv aurt? KaTTiíiw9Ticrai' TOU áyíou
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caràcter més pagà, la teva saviesa no ignora que hom no acull fàcilment tot d'una la
conversió d'una vida pagana al rigor de l'evangeli. Per això, cal adduir la doctrina i
l'exhortació que condueix al bé de manera ininterrompuda, paternalment i amb
dolçor; quan els trobis obedients, agrair-ho a Ell, que et concedeix la gràcia en la
teva instrucció; però, quan els vegis recalcitrants, suportar-ho amb paciència,
sobretot si els infractors pertanyen a la classe superior de la nació i no als
governats, sinó als governants. Car, amb llurs súbdits, potser et sigui possible
comportar-te de manera més severa i autoritària, i no tolerar cap mena d'infracció;
amb els que tenen, però, un poder gran com per a oposar-se a la salvació de tota la
nació, és necessari que reflexionis si, sense adonar-nos-en, en tractar-los amb
massa duresa, no els exasperarem a la fi i ho capgirarem tot daltabaix".40

© El matrimoni il·lícit (TU v Karà jd\Lov IvavTiounevcov trpaynaTtuv TÍJ
Karacrraaei T% èKKXïiaías", cf. Ep. 133 TOU àGecruou yá^ou) és el pitjor problema
que Pere sembla haver trobat a Alània; probablement es tracta de la poligàmia vigent
entre els ossets fins a la dominació russa, que permetia tenir a més d'una esposa
legítima (oss.ir. us dig. osee) esposes nominals o secundàries (oss.ir. nomylûs dig.
nonbœlosœ); cf. KOVALEWSKY 1893:155; lÈSOJa E 189 & IV 20-21; a més, els
problemes de l'arquebisbe a l'Ep. 135 amb la feblesa de la carn (T% aotpKÒç rj
àa9év€ia) fan pensar en les fogoses alanés del vers de Tzetz. Theog. 20a-22. El
text testimonia la divisió social entre una capa dirigent (TTJÇ úijjTiXoTepas· ra^ecaç
TOU eOvous1 / TCJV apxeiv XaxóvTcov / TOÙÇ iieya Ôuvap.ci'ouç) i un estrat inferior
(TÛV àpxonévcov / TOUÇ ÚTToxeipíouç); en aquest sentit, l'Ep. 133 esmenta el "cap
de la nació" (TU riyeuóVx TOU cBvouç), de ben segur el rei dels textos àrabs (malik
al-Lan §§ 6.2.Í.b.f, 6.14.1, 6.17.1, etc). Per a la datació del "dossier ala", vid.
l'ed. JENKINS-WESTERINK, p. xxix & "summaries" finals; l'Ep. 79, que pot
datar-se amb seguretat l'any 912 perquè esmenta el retorn de Nicolau al patriarcat,
té com a destinataris certs missioners en una contrada indeterminada; sabedor del
desolat del lloc, el caràcter dels homes amb qui conviuen i l'estrany de llurs
costums (TOU TÓTTOU TT|V èpirçiiíav Kal T(3v àvSpuv olç cruvOiáyeTC TÒV Tpónov K«\
TOU TÍSou? TO àxxÓTpiov), els exhorta a continuar llur tasca i esmenta la pròxima
arribada d'altres monjos que els rellevaran; en opinió de JENKINS, p. 559, es
tractaria de la primera missió d'Eutimi a Alània que esmenta l'Ep. 9 al tsar Simeó
(§ 5.12.3), i el relleu no fou altre que l'arquebisbe Pere. Les Ep. 52, 118, 133-34
semblen datar del període 914/16 (l'Ep. 52 és un duplicat de l'Ep. 133, extraviada);
l'Ep. 135 és posterior (ca. 916/18) i parla de certa discòrdia entre Pere i Eutimi, el
seu predecessor com a herald de la pietat a aquella nació (rrpo úu.tòv Kf\p\j£ T%
6Ü0€ß€iac TO è'9i/ei), arribat per a assistir-lo. No sabem res més d'aquests
missioners, però l'àrab al-Mas'ûdî (§ 6.17.1) ens informa que l'any 931 (320

40 Nic.Myst.£>. 52 (ed. JENKINS-WESTERINK CFHB VI, p. 284-86, 75-90; PC 111, c. 245-
48): Ticpl 6è <5i> eypa4<a$r TÜ>V T€ Kara yanov evavTioujicvtov npaynartov TTJ
KcrracFTacrei Tfjs" è.KK\T\aíaç Kal T<3v aXXtov oaa tipòç TÒV è8viK(üT€pov Tpánov
trnayei TOUS" xp^ncvouç, OÙK àyvocî aou f| ouveoig" OTI ouTü>ff àBpóoi' TI ncTaaTaai?
TTJS" ¿SviKfis' ¿tiifjs· upòç TT|V aicpißciav TOU «uayyeXíou TO pqSiov où KctTaSexcTai,
ôia TOÛTO XP'H T'HV' pcv 6i5aaKaXíav Kai TÍ)V Tipòç TO KaXà oS^yoûorav napaíveaiv
aôiaXeurrws' TiaTpiKiSs" Ka\ HCT ' èiuetKeías· Tipoaayeiv KOI oïç nèv

, àv€X6o8ai naKpoSuntüs", KOI (laXxaTa TCÜV àncieouvTwv
TOU levouç ÚTiapxóvTouV KOI où T(3v àpxon€V(i)V àXXà T(3v apxciv XOXÓVTCÜV. Tipòç
He v -yàp TOÙÇ ÚTioxcipíous- TUXÒV Kal auaTiipÓTepov Kal ¿^ouaiaaTtKüÍTepov SuvaTÓv
croi npo0€V€x9tjyai Kal TO aTÓirnua nT|6anc3sr KaTaÖ€'£aa9ar Tipòç 6è TOÙÇ l»€ya

oui/ancvous" £is èvavTÍtoaiv TTJS" TOU navTa? ISvous" acoTTipíaç àvayKti Xoyí^caeai HT)
•neos1 TpaxuT€pov TIUCUV ripòç «ÙTOÙÇ 6iaTi0€|jL€V(ji)v

Kal avw Kal KCÉTÎU TO nâv
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AH) els alans apostataren de la religió cristiana i expulsaren els bisbes i sacerdots
enviats per Bizanci; el cert és que la Notifia episcopatuum de Constantí VII (ca.
940) ja no esmenta Alània (cf. S. VAILHÉ DHGEI [1912] 1335).

5.12.3. Ens han pervingut vint-i-sis cartes (Ep. 3,5-11,14-31) de Nicolau al
tsar Simeó de Bulgària (Zu neu v apx°VT1- BouXyapiots1 893-927); al final d'una
d'elles (Ep. 9), llegim: "que el portador d'aquesta carta gaudeixi de la teva bondat,
si més no per la virtut que li és pròpia; car l'home és l'abat dels ermitans de
l'Olimp, i a més ha escampat la paraula de la fe entre els alans amb el poder de
l'Esperit Sant, i li ha estat assignat per Déu exercir un ministeri semblant al dels
sants apòstols".41 Més endavant (Ep. 23), el patriarca es mostra desconsolat per
una aliança antibúlgara entre l'emperador Romà I Lecapenos (920-44) i diversos
pobles esteparis, que presagiava un nou conflicte: "escolta de mi, estimat, per quin
motiu sóc ferit pel més violent dels dards: la més puixant de les coalicions, pel que
puc sospitar, o ha estat, o serà preparada per iniciativa imperial contra el teu poder i
el teu poble per part dels russos i, amb ells, els petxenegs i, a més, els alans i els
turcs de ponent, que, compartint tots un sentiment unànime, emprenen la guerra
contra tu".42 Més tard, afegeix: "car sàpigues, t'ho dic de nou, que si jo he entès
quelcom dels afers de la coalició imperial contra vosaltres, no hi ha por que hom
pari de commoure cap poble per a la vostra ruïna, ni turcs, ni alans, ni petxenegs, ni
russos, ni els altres pobles escites, fins que exterminin del tot la nació dels
búlgars".43

© El portador de V Ep. 9 fou Eutimi (Eo Bunio?), monjo del mont Olimp, a
Bitínia, enviat en missió diplomàtica a Simeó poc després de la desfeta bizantina a la
batalla d'Aqueloos (20 agost 917) i amb anterioritat primer evangelitzador d'Alània
(cf. Ep. 135 a § 5.12.2). Pel que sabem, la posterior coalició contra Simeó de l'Ep.
23, que també pot datar-se pel fet que dóna notícia de l'anihilament a Lemnos de la
flota àrab a les ordres de l'almirall renegat Lleó de Trípoli (922), no fou mai
efectiva; els "turcs de ponent" (oi ¿K rf\ç ôuaecoç Toupxoi) eren magiars (cf.
ByzTurc I 278 & II 270); pel context etnogràfic del passatge, vid. Constantí
Porfirogènit (§5.4.1). A partir de la seva aliança amb els bizantins,
KULAKOVSKIJ 1899:54 & n. 1 conjectura que llavors els alans ja es trobaven
completament lliures del domini khàzar i tenien un poder polític considerable.

41 Nic.Myst.£p. 9 (ed. JENKINS-WESTERJNK CFHB VI, p. 68, 264-69; PC 111, c. 80): ó
6« TOU ypanMOTO? ¿noKoniOTTjs' anoXauacÍToa TTJS" OTJS" ¿mciKcías', TOÜTO \ikv 6ia TÍ)v
npoooûaav aÙToJ àpCTTJv Kai yàp ó ävSpcoTioc €0Ti \i€V TIÔV ¿v 'OXx/nno^ àoKT|T<3v
KaÔTvyouncvoç, où \ii\v àXXà Kai TÒV Xóyov TTJÇ moTCtuS" èv 'AXavotç OUTOÇ ¿v -ríj
6ufa'n€i TOU Tiavayíou eoneipe HVCI/HCETO?, Kai ïaa rols Qeíoiç anoaTÓXoisr
XciToupyfjoai napa Ó€oO aTtoK€KXijpü>Tai.
42 Nic.Myst.£p. 23 (ed. JENKINS-WESTERINK CFHB VI, p. 158, 15-21; PG 111, c. 149-
152): Tió6€v Sé TO aiTiov TOU vûv 0<t>o6pa>T€pty TiXtvrreooai Tinas' K€VTp<v, àVcou« nou,
T|yaTiT|n€i»€- cruyKÍVT|0is· SuyaTwra'TT), ooov eoriv €\tè vno^aßeiv, ¿K Tf)? ßaaiXiK-ns"
cr-noiiSfJs- Kara TTJS" úncrepas" èÇovaías Kai TOU aoO ye'vouc, TI napeaKciiaaTai T¡
TrapaaK€uaa9ría€Tai, TÍÍÍV TC 'Puc, KCÒ. aùv CKÊIVOIÇ TÜ>V TIaT^T|vaKiT(3v, CTI 6e KOI

'AXavwv, KOI T(3v ¿K Tfts" Súacü)? ToúpKwv Tíávr<j»> o\io^>povi\<3ávT^v, KOI TÒV KOTO
0OU TióXfpiov apa\s.4v(i»>,
43 Nic.Myst.£p. 23 (ed. JENKDMS-WESTERINK CFHB VI, p. 160, 66-70; PG 111. c. 153):
yívcoCTKe yàp (4>T|Ui Kai náXiv)- €i TI èyà TO TTJC ßaüiXiK-pc Kiviiaca)? Ka9 ' \j\iuv
KaT€voT|aa npdynaTa, Tfav yc'voc où \ii\ Xií^waiv €Íff TÒV Ka9 ' ú|i<üv oXe6pov
awyKivovvres, OUTC ToupKou?, OUTC ' AXavoü?, OUTC riaT<iîvaKÎTas-, ouT€ ' Pus, OÜTC Ta
òíXXa ZKu6iKa yevT), n^XP1? àv TO TWI> BouXyapoov ei? TeXoç è^a-noXeaciKji ycroç.
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5.13. Novellae lustiniani.44 Per novella constitutiu, hom entén en
principi un decret imperial més nou o recent que un altre d'anterior; aquest
concepte, però, designa sobretot, en els dos grans reculls oficials de constitutiones,
els Codices Theodosianus & lustínianus, les lleis imperials publicades al final
d'aquestes codificacions.

5.13.1. La trigésima novella del Còdex Justinià, "sobre el procònsol de
Capadòcia" (Trepi TOU àvOunaTou Kairnaóoidac), data del 15 de març de l'any
536 i conté una breu referència històrica d'interès: "i disposarà completament dels
nostres súbdits (allò que sovint hem dit), manera d'actuar a la que ens hem aplicat
amb zel i que ens ha fet negligir grans riqueses en tantes despeses i grans guerres,
per les quals Déu ens ha concedit viure en pau amb els perses, sotmetre vàndals,
alans i maures, conquerir Àfrica sencera i a més Sicília, i tenir bones esperances que
Déu també ens permetrà el domini de les terres restants que els antics romans
senyorejaren fins als límits d'un i altre oceà i que van perdre per llur contínua
indolència".45

© BACHRACH 1973:58 considera aquest text una prova del reconeixement
oficial per part de Justinià de l'existència d'alans al reialme vàndal d'Àfrica quan
aquest fou destruit per Belisari l'any 534; cf. COURTOIS 1955:218 n. 3. A partir
d'aquest moment, diverses seccions de les Digesta, Novellae, Institutiones &
Còdex lustinianus, així com un testimoni epigràfic (CIL HI 13673) donen dins la
titulatura de Justinià la seqüència ' AXanròç OuavdaXiKÒç '

5.14. Pau d'Egina.47 Una entrada de l'obra mèdica (npayuareía) en set
llibres de Pau d'Egina (s. VII), dedicada a les propietats curatives de la terra,
explica que "l'armènia, que hom anomena bolos, asseca en grau extrem; per això

44 Novellae lustiniani (ed. R. SCHÖLL-W. KROLL C/C III 197210 = 19546).
45 Nov. lust. 30, 11, 2 (ed. SCHÖLL-KROLL C/C III, p. 234):

KOI xaQap&s roiff T\\L€T€pois ÚTTT)KÓOIS- (TOÛTO et pure nosîris subiectis (hoc quod saepe
oTtep TioXXaKic €ÍpiÍKan€v) xp^^Tai, -npâyna diximus) utetur, causam festinatam
5i€<n?ouoa0n€voi' TIUÍV «ai xplMTCuv àjicAijoai nobis et pecunias neglegere procuraníem
TtapaoK€uáaav ncyaXwv, Kairoiye ¿v Tcoauraic magnas, utique in íantis expensis et in
6<rnavaisr Kai TioXcVois- neyaXois% Si ' ¿v bellis mwcimis, per quae dédit nobis deus
Ô£6*K€v n£lv o eeos -nposr ifcpaaff TC ayeiv- et apud Persas agere pacem Uuandalosque

SSMIÄ«^ -i A' «s? eLAlanos et Mmsios relir,. et
KOI Tipos- ye Kai riKcXíav KaraKTTÍaaaeai, Kai African umversam msuper et Sictham
€Am6as- €X€iv àyaeàç orí K«Í rc3v XOITIOJV possidere, et spes höhere bonos qma
TIHÎV T^V eniKparciav vexiaeiev ó Oeos- (Svncp etiam reliquorum nobis delentionem
oí TiáXai 'Pwnaîoi jie'xpi TWV Tipo? «Ko'Tcpov annuel deus, quant prisci Romani usque

ópícuv KpaTtiaavT^c Taîç è^c^TÍs1 ad utriusque oceani fines léñenles
sequentibus neglegentiis amiserunt.

46 Eurasia 38 documenta totes les aparicions de la versió llatina de la titulatura; com a exemple de
la grega donem l'encapçalament de Nov. lust. 43 (ed. SCHÖLL-KROLL C/C III, p. 269):

kv òvó [urn TOÛ Sca-nOTou 'ITIOOÛ Xpia-roO TOÛ in nomine domini no stri le su Christi
e€oû TÍjicOv AÚTOKpa'-mp Kaîaap <I>Xaßios- dei omnipotentis Imp. Caesar Flavius

AXo^owKÔs- ForOiKOff *PayyiKÒç lustinianus Alamannicus Gothicus
AvriKOff AXaviKos- OuavSaXiKo? Francicus Germanicus Anticus Alanicus

Vuandalicus Africans pius felixinclitus
victor ac tnumpnator semper Augustus.

47 naûXos- AlyívTÍTTis- (ed. J.L. HEIBERG CMC IXl-2 1921-24); ByzLit II 302; PLRE IIIb986
s.v. Paulus 56.
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convé molt als malalts de disenteria, fluxos estomacals, expectoracions de sang,
consumpcions, disfuncions respiratòries per humitat, abscesses supurants i
malalties pestilents; hom la beu barrejada amb un vi lleuger o, cas de tenir febre,
amb aigua. I la bolos alana té propietats semblants a l'armènia".48

5.15. Procopi.49 Natural de Cesárea, a Palestina, Procopi (s. VI) ha passat
a la posteritat com l'historiador de l'atzarós regnat de Justinià I (527-65) i el
cronista de les grans gestes del seu general Belisari. La seva història en vuit llibres (

' Ttrèp TÖV TToAe'ncúv Xo'yot, mss.' loropíat, Phot. Bibl. cod. 63 ' lOTOpiKÓv) tracta,
seguint un ordre geogràfic, de les guerres de Bizanci contra la Pèrsia sassànida
(Bell. 1-2), el reialme vàndal d'Àfrica (Bell 3-4) i els ostrogots d'Itàlia (Bell. 5-7);
quant a Bell. 8, de redacció posterior, està dedicat, de manera "bigarrada"
(TTOIKÍX.TI), a fets dels anys 551-53.

5.15.1. Una sèrie de passatges ens forneixen abundants dades geogràfiques
tocant als alans:

a) sobre un exèrcit enviat contra Armènia pel rei sassànida Kavâd I (Koßaoti?
488-531) llegim: "formaven aquest exèrcit persarmenis i sunites, que confinen amb
els alans".50

b) "el riu Boas neix en algun lloc prop dels límits de la Tzànica, entre els armenis
que viuen tocant a Faràngion. I de primer corre cap a la dreta durant una gran
distància, amb un curs modest i franquejable per a qualsevol sense cap mena
d'esforç, fins al territori a la dreta del qual es troben les fronteres dels ibers, just
enfront d'on acaba el mont Caucas. Allà viuen, entre molts altres pobles, els alans i
els abasgos, que són cristians i amics dels romans fa molt temps; també els ziquis i,
després d'ells, els hunnes que hom anomena sabirs".51

c) "dels contraforts del mont Caucas, els uns, orientats cap al nord i cap a
ponent, arriben fins als il-liris i tracis [error!], mentre que els altres, cap a llevant i
cap al sud, s'estenen fins als mateixos passos que porten els pobles hunnes que hi
viuen a territori tant persa com romà. D'aquests, l'un té per nom Tzur, mentre que
l'altre ha estat anomenat des de fa molt la Porta Caspia. Aquesta contrada, que
s'estén des del mont Caucas fins a les Portes Càspies, l'habiten els alans, un poble
autònom, que són la major part aliats dels perses i marxen contra els romans i
d'altres enemics".52

48 Paul. Aegin^?, 3 (ed. HEIBERG CMG 1X2, p. 204): ^ 5è 'Apucvía, r\v ßtOXov
ovona'£owiv, aKptaç £T)paív€f ó'8€V 6ua€VT€ptKoïç T€ Kat TOÎÇ Kara yaOTCpa
p€\j(iacriv ai'noTÓç TÉ Trruaeai KOÙ ^eoaic Kai ôucrnvoiais' 6i ' úypÓTT|Ta KOI TOÎS"
uypoîç é'XKeai^ KOI TOIÇ XOIHIKOÎÇ •náecaí •yci·vaíwç apno-rrer migrai Se avv oïvtj>
X€TTT(5 KeKpanevti), «i 6è nupé-rroiev, aíiv íioan. «ai VAXaví| Se. ßuXoc napcrnXTjaias:
earn. rf¡ ' Apii€vía Suva^ü)?.
49 npoKÓmos- (ed. J. HAURY [& G. WIRTH] BTl-lV 1905-1913 [reimp. 1962-64]); ByzLit I
291-300; PLRE Illb 1060-66 s.v. Procopius 2; ByzTurc I 302-310; DIETERICH 1912[I]:50-51 &

50Proc. Bell. 1, 15V1 (ed. HAURY ÄF I, p. 74): TÒ Sí aTpárcuna TOÛTO
T€ Kai SouviTtSv T¡aav, oí ÔTI ' AXavoîç ciaiv o|iopoi.
51 Proc. Bell. 2, 29, 14-15 (ed. HAURY BT I, p. 291-292): Bo'as- ó TIOTC^OS- «
ayxiOTa -nr\ T<3v T^aviicns- ópíwv èv 'Apiíevíoiç-, oí 6f) à\i<b\ TÒ <J>apáyyiov ^
Kai^Ta nev TTpwTa èv ôc^i^ èm TiXeíaTov xwp€Í, ßpaxuV Te twv Kal -nóv<$
yivon€voc eaßaTOc aTiaavv áxpi èç X^pov, ow Sí) kv oe^iqi uev'IßiiptDv rà opi a
«an, KaTavTiKpù S« TeXeur^ opoç ó KauKaaoç. èvToûea cOvï) èíXXa T€ noXXà KOI
AXovoi TE Kai 'Aßaayol ^KTjvTai Xpianavoí TC Kai 'Píünaíoiç <!>íXoi €K tiaXaioû

- 'ZTÎXOI re Kai n€T ' aÙToùg- Ouvvoi, oi Saßeipoi C .
PiOC.Bell. 8, 3, 4 (ed. HAURY 57" II, p. 496): -rcSr oè TOU KauKaaíou opouç

i n«v T i o re ßoppav av€\iov Kai f{Xiov oúovra T€Tpann«voi €ç TC 'IXXupious- Kai
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d) "més enllà de les fronteres dels abasgos, al llarg del mont Caucas, viuen els
brucs, que es troben entre els abasgos i els alans".53

© Més que sobre els alans (un avTÓvo\iov eSvoç sovint aliat dels perses; vid.
§ 5.15.2), aquests textos ens instrueixen sobre llurs veïns (en general, cf.
KULAKOVSKIJ 1899:46-47; TAVOE VI14):

- sunites (ZouvÍToa): TOUMANOFF 1959:82 n. 197 els identifica amb els
habitants de la província armènia de Sisakan/Siwnik' (Zauvía, Zaunriç), al sud
del llac Sevan (cf. § 11.5.1), part de la Persarmènia en poder dels sassànides, d'on
provenien sens dubte els efectius de l'exèrcit de Kavâd; aquests, però, mai no foren
veïns dels alans, sinó que Procopi els confon amb tota certesa amb els svan
(loaves1; ja així KULAKOVSKIJ 1899:47; cf. Agàtias § 5.3.2).

- tzanes (T£avviKoí, T£av|V]oi, Zav[v]oi): els habitants de la T£OCVÍKTÍ,
contrada al SE de Trapezunt, a la regió dels caldeus pòntics (XaXSaïoi, arm.
Xaltik', el futur 6eua XaXoíoç), equiparais per Strab. 12, 3, 18 amb els antics
MaKpuvcç (cf. A. HERRMANN REXIVi [1928] 815 s.v.); el riu Bóaç (també
anomenat "AKa[u]4íiç & "Aijjoppoç), l'actual öorox, neixia a la regió armènia de
Tayk' / Tao, al SE d'aquest poble.

- ibers C Ißflpot): els georgians orientals, nadius de la Iberia caucàsica (georg.
K'art'li).

- abasgos C AßaayoC): al nord-oest de la Làzica (georg. Ap'xazet'i), vassalls
d'aquesta, com els svan; és molt probable que el text Xpi<mai>oí TÉ «al ' Pwnaíoiç
4>(Xoi et cet. faci només referència a ells (malgrat KULAKOVSKIJ 1899:31) i no
als alans; ja aleshores existia la seu episcopal de lïvruoOs·/Bievint'a a l'extrem NO
del país abkhaz.

- ziquis (Zflxoi): txerkessos occidentals, a la costa pòntica al nord de Bievint'a.
- hunnes sabirs (Ouvvoi Zctßeipoi): a tot el Caucas, dividits en diversos grups

recolzant tan aviat els bizantins com els perses (cf. Bell. 8,11,23-24; ByzTurc 140;
§ 5.15.2.a & § 5.17.1); són els OùvviKà è'8vTi que travessaven el pas de TCou'p
(arm. öorfay pahak], lambe pahak Honac' "pas dels hunnes") = Darband, al
Daguestan, i les Kdamoa núXoa, que, en tant que limit dels alans, han de ser aquí
Darial (així ja KULAKOVSKIJ 1899:46 n. 2; cf. Agat'angelos § 7.2.1 amb la
parella arm. zdrowns Alanac' ew zëoray pahakin).

- brucs (Bpoûxoi): hàpax; segons W. TOMASCHEK RE IIIi [1897] 898-9
s.v., potser els ubykh, en l'actualitat entre abkhaz (abasgos) i txerkessos.

5.15.2. Els alans participen en dos episodis de les guerres de la Làzica:
a) l'any 548, el rei dels lazos, Gubazes (Foupa'«^? 541-55), en assabentar-se

d'un complot persa per a assassinar-lo, va passar-se als romans i va sol·licitar ajut a
Justinià, que li va enviar el seu general Dagisteu (Aayiaeato?): "vet aquí que, molt
abans, (Gubazes) havia atret a una aliança alans i sabirs, que havien promès per
tres-cents centenaris no sols vetllar per tal que hom no els devastés la terra als lazos,
sinó també deixar Iberia tan buida d'homes, que en el futur ni als perses els seria

StïÎKouaiv, oi 6è •npóç re àvíoxofra Ti'Xiov Kal aveytov vórov €?
¿{iKVoOvrat auras-, aï rà rigôe q>Kr\néva OÙVVIKO €.Qvi\ èç yfjv Ti)v T«

ïïepcrtuv KOI ' Pojiaícov ayouaiv. (Júvnep arepa nèv T£oùp ¿TiiKCKX-nrai, TI 6è Si\ èrepa
riiíXTi ¿K -naXavoû Kaairia €KXii8T|. raurriv 6è TT|V xúpav, T\ €% ôpouç roû KauKaaou
axpi ¿s Tac Kaaniaff Kararcivci nuXaç, 'AXavol Ixouaiv, aùrovofiov «Svo?, oí Sj\
Kai Tlépaaic rà noXXà ^unnaxoûaiv, ¿m re 'Pwnaiouc KOI aXXou? •noXcuiouç
arparciiouoi.
^3 Proc. Bell. 8,4, l (ed. HAURYßni, p. 500): nerà 6è TOÙ? ' Aßaayaiv opouç Kara \itv
opoç ro KauKaaiov Bpoûx°l ^KTivrai,,' Aßaaywv re Kai 'AXavüh1 n€Ta^ù
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possible venir des d'allà. I Gubazes havia promès que l'emperador els donaria
aquests diners".54

b) un exèrcit sassànida amb grans efectius atacà la Còlquida pro-bizantina l'any
549: "n'estava al front un persa, anomenat Corianes, força expert de moltes
guerres, i el seguien com a aliats molts bàrbars del poble dels alans".55 Quan
Gubazes i Dagisteu s'assabentaren que havia acampat prop del riu Hipis OTTTUÇ,
georg. C'xenis-c'qal), a la regió de Moqueresis (MoxTÍpTjaiss georg. Muxeris), van
atacar-lo. Mil homes escollits enviats per Corianes a reconèixer el terreny van trobar
la cavalleria de lazos i romans; després d'algunes escaramusses, "els mil, espaordits
pels esdeveniments, van començar a retrocedir i a esperar Corianes i la resta de
l'exèrcit de perses i alans, i poc després van barrejar-se amb ells".56 En quedar
ambdós bàndols cara a cara, romans i lazos van descavalcar per a formar una falanx
i fer front a la cavalleria enemiga enarborant les llances; aleshores, uns i altres van
recórrer als arquers: "perses i alans disparaven llurs sagetes molt més seguides que
llurs oponents, però la majoria d'elles eren interceptades pels escuts".57 Tanmateix,
quan una fletxa perduda va matar Corianes, l'exèrcit sassànida va retirar-se en
desordre cap al seu campament i els romans van intentar apoderar-se'n: "però un
dels alans, de gran coratge i vigor corporal, i que sabia molt més disparar l'arc
ràpidament a una i altra banda, arribant-se a l'entrada de la palissada, que era molt
estreta, va apostar-s'hi i, contra tota expectativa, va esdevenir un obstacle per als
atacants durant molta estona. Amb tot, Joan, fill de Tomàs, acostant-se sol molt a
prop seu, occí l'home de sobte amb una llança, i així els romans i els lazos
s'apoderaren del campament".58

© Per al context geogràfic, vid. Agàtias (§ 5.3.1). Els alans tan aviat
apareixen disposats a recolzar els lazos aliats de Bizanci contra Iberia (pm.
Wirôzân), sotmesa als sassànides des del final de la primera guerra persa de Justinià
(532), com formen part de l'expedició de Corianes (XopiavTjç, pm. Farroxân; cf.
NB 94b-95a, n° 7) contra la Làzica; per a llur situació fluctuant entre ambdós
poders, cf. Ferdûsî (§ 11.9.5); per a aquests fets i la seva cronologia, cf. PLRE Illa
302, 382, 559-60, 651 (s.v. Choríanes, Dagisthaeus 2, Gubazes, loannes 44).

5.15.3. De les relacions alano-vandales ens informen aquestes tres citacions:

54 Proc. Bell. 2, 29, 29 (ed. HAURY BT I, p. 293-94): ¿Tuyxavc 6è -noXXc?
'AXavoxis" T€ Kal Saßcipous" ¿S" ¿¡uunaxíav ¿tiayóncvoç', o'í-nep
K€VTiivapí(i)v TpicSv oux ó'oov àÔ-qcoTov Aa^oïç £un4>uXa^€iv TT]V yfjv, aXXà Kal

' IßTipiav ovmo KcrraaTTÍa€a6ai àv6p<3v Ip-quov ú>ç \n\Se. lïcpaaiç evScvSe TO XOITTÒV
íevav Suvcnrà <ío~€08ai. raUTa TC o~<j)íai TO XP'ÍÍ10'*'"0 ßaaiXca roußaCnS" UTJCCTXCTO
6ü)CT€lV.
55 Prpc. Bell. 8, 1, 4 (ed. HAURY BT II, p. 488): oianep €<t>€iaTiÍKev 7lépa-i\ç àvfip,
XopiavTis" ovona, TToXciïoúV caayav noXXwv en'netpos', «ai aUT($ ¿júmiaxoi ßapßapoi
TOU ' AXavoàv yevous" noXXoi CÏTIOVTO.
56 Proc. Bell. 8, 8, 28 (ed. HAURY BT II, p. 523): Kal oi x<^°\ TOÏ?
€KTi€-nXTiyn€voi OTiíao) èxwpouv, TÒV TC XopuívT)v aùv TÍ? aXXoi> Tlepawv

'AXavwv oTpaTcJ encvov KOI OÙK èç naKpàv àveníyvaivTO o<|)íaiv.
57 Proc. Bell. 8, 8, 34 (ed. HAURY BTII, p. 524): n«paai (ièv ovv Kai'AXavoí
auvex^i TO ßeXT) noXXiC «TI jiâXXov r\ oí èvavTÍoi à<t>Í€oav, àXX ' aÙTtSv TO noXXà
[ès] ràç àwníSaç Cwefiaivev atiOKpoúeaSai,
58 Proc. Bell. 8, 8, 37-38 (ed. HAURY BT II, p. 524-25): àXXà TI? TÓV 'AXavwv [es]

Ttepi KOI acó^iaTOS' iaxtíog" <€\J> TIKIOV, To^€U€iv T€ aux^a €<)) ' ¿KCÍTcpa
a)? ¿ícTTiaTa'nevos-, es TOÛ xáf>aK°S r^v €iao6oi> aTevoTOTT^v oOaav

i, ¿n-noSios" T€ TOÎÇ ¿Tiioûai napa ¿ó^av em -nXcíoTov èyívcTo. ' IwavvTic Se,
ó TOU Oü>na fiáis, VLÓVOS (óç àyxoTcÍTü» -nap ' aUTÒv T\KU>V è^a·nivaícüs· TÒV cfvOpcDTiov
ôo'paTi €KTf.\v€.v, oíÍTO) T€ 'Pcúnoíoi Kai Aa^oi TOW OTpaTOTieSou C
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a) abans de tractar de la guerra de Justinià contra el reialme vàndal d'Àfrica,
Procopi dedica unes pàgines a l'origen d'aquest poble: "els vàndals, que vivien al
voltant de la llacuna Meòtida, com que s'hi veien forçats per la fam, van emigrar a
la terra dels germans que hom anomena ara francs i al riu Rin, associats amb els
alans, un poble got Aleshores, des d'allà, dirigits per Godigiscle, van assentar-se a
Hispània, que és la primera contrada de l'imperi romà venint de l'oceà".59

b) el rei vàndal Gizèric (FiCcpixoç 428-77) "va disposar els vàndals i els alans
en companyies i va posar al front d'elles no menys de vuitanta comandants, que va
anomenar quiliarques, donant la impressió que l'host de soldats en actiu reunia fins
a vuitanta mil homes. Tanmateix, hom deia que en època anterior el nombre de
vàndals i alans no havia superat els cinquanta mil; després, en procrear entre ells i
associar-se amb altres bàrbars, van assolir una gran multitud de població. Però els
noms dels alans i dels altres bàrbars, fora dels maures, van unir-se en el dels
vàndals".60

c) en un passatge, Tzazó (TCaÇojv), germà de Gelímer (FeXínepoç 530-33),
darrer rei vàndal d'Àfrica, s'adreça en una carta a aquest com a "rei de vàndals i
alans".61

© La migració cap a occident de vàndals i alans, titllats de TOTGIKÒV I9voç
per un error o potser a causa de llur contacte perllongat amb pobles germànics (cf.
§ 1.1.1 n. 6; KULAKOVSKIJ 1899:30), és descrita a grans trets i de manera
inexacta (només els alans provenien de la mar d'Azov i Godigiscle fou mort en
creuar el Rin el 406; cf. COURTOIS 1959:40 n. 9; Gregori de Tours § 4.14.1.a); el
text, però, sembla haver fet fortuna en època posterior (cf. Teòfanes § 5.16.1.a). El
segon passatge sembla afavorir (malgrat BACHRACH 1973:57-58 n. 80) la
hipòtesi de l'assimilació dels alans africans, tot i que les xi^iapxí®1 de Gizèric
podrien reproduir una institució dels nòmades esteparis iranians (cf. ALEMANY
1993:27-33); per al títol BavoíXcjv TC xal ' AXavûv ßacnXeuc, cf. KULAKOVSKIJ
1899:41 n. 5 & § 2.44.C.

5.15.4. Al principi de la matèria ostrogoda, en tractar del darrer emperador
d'Occident, el nen Ròmul Augústul (475-76), Procopi remarca: "vet aquí que els
romans, algun temps abans, havien atret a una aliança els escirs, els alans i alguns
altres pobles gots; de llavors ençà, s'escaigué que patiren a mans d'Alaric i Atila
allò que he explicat en els llibres anteriors".62 Aquesta justificació general de les
desfetes sofertes per Roma davant Alaric (Bell. 3, 2, 7-37) i Atila (Bell. 3,4, 24-
35) per una progressiva barbarització de l'exèrcit troba un exemple concret en escirs

59 Proc. Bell. 3, 3, 1-2 (ed. HAURY BT I, p. 317): BavSíXoi 6è àpi0i TT|V Maiómv
<VKi)|i€voi XínvT|v, €Tiei6f| XiníJJ ¿mcCovTo, és rcpptavouc TC, oï vuv 4>payyoi
KaXowTai, xal Tioranòv 'Pfjvov ¿xwpouv, 'AXavoùç éTa\p\aá\í€Voi, PorSiKOv cSvos".
«ÎTot €v6évS€, -r\yov\i€vo\) avToiç FwoiyiaKXcu, èv ' latioviqt iSpiîaovTo, í¡ upturn ¿OTT.V
è£ àiKcavoû X^pa Tfjç'Pw^aíwv àpxfiS'·
60 Proc. Bell. 3, 5, 18-21 (ed. HAURY BT I, p. 317): TOU? «è 6r\ BavSÍXous- f T€ «al

'AXavoùç ¿S XÓXOUST KaraaTi)aa\».€vos, Xoxayoù? aùroîç €Ti€OTTja€v oùx ijaaov T}
òy6otÍKoi>Ta, oû'aticp xi^la'PXouS' ¿Ka'Xca«, SOK-rçaiv -nopcxwv ¿S" OKTÙÎ oí nupiáoaff
auvi€vav TÒV rû>v arpareuoiicvcav Xeoîv. tcai-roi où nâXXov T\ ¿ç nupiaSa? "ncvre TÒ
T<Sv BavSiXwv TC KOI 'AXavdSv TtXfj9os' €v yc T($ Trplv xpov<$ ¿Xcyero cîvoti. 2n€iTa
i»€VToi T-Q re Kara o^âç naiSoTioií<¡t KOI aXXouç ßapßapous" iTaipiaajievoi es
H€yaXï|v riva TroXuovSpamiav ¿xwpiiaav. TÒ Ôè TWV 'AXavcôv «ai TÓÍV aXXwv
ßapßdpoji' òvónara, TiXfiv Maupouaíwv, es TÒ TWV BavôiXwv anavTa ¿T
61 Proc. Bell. 3, 24, 3 (ed. HAURY BT I, p. 410): cS BavSiXcov TC Kai 'AXavwv
62 ^Proc. Bell. 5, 1, 3 (ed. HAURY BT II, p. 4): è^yxavov Se 'Pwjiaîoi xpov<$ nvl
TipoT€poi» SKÎpou? T€ Kal ' AXavoùç K«I äXXa ¿tTTa ForOïKà
ènayayonevoi- ¿Ç oiî 6r\ afiToîç Tipó? Te. 'AXapixou Kai 'ATTÎXa
anep uoi èv TOÎS «tmpoaôiv Xoyoïg; èppr\Qr\.
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i alans (mercenaris a Itàlia des d'època de Gracia; cf. Zòsim § 3.20.1); cf.
GOFFART 1980:67-68 n. 20.

5.16. Teòfanes.63 El monjo i cronista Teòfanes el Confessor (t 818) va
redactar durant els anys 810/1-814/5 una "Crònica" (Xpovoypact>ía) que continuava
l'obra inacabada del seu amic Jordi Síncel-los i comprenia el període del 284 al 813;
ordenada cronològicament d'acord amb l'era alexandrina (creació del món:
29.8.5493 aC), és una obra bigarrada que fa servir les fonts més diverses i
esdevingué molt popular, fins al punt que Anastasi, bibliotecari del papa Hadrià II,
va traduir-la al llatí durant el s. IX.

5.16.1. Dos passatges donen notícies manllevades de fonts anteriors
conegudes:

a) l'any 5931 AM (= 438/9 dC), "els vàndals, asocials amb els alans i els
germans avui anomenats francs, després de travessar el riu Rin amb el seu cap
Godigiscle, van assentar-se a Hispània, que és la primera contrada d'Europa venint
de l'oceà occidental" (adaptació de Procopi § 5.15.3.a; text extractat per Constantí
Porfirogènit § 5.4.l.c).64

b) l'any 6064 AM (= 571/2 dC), "en aquella ocasió, els hunnes que estem
acostumats a anomenar turcs menen una ambaixada a Justí, enviats a través del país
dels alans" (resum de Teofilact de Simocata § 5.18.1; no esmenta l'intent persa
d'interceptar l'ambaixada; cf. KULAKOVSKIJ 1899:47-48 n. I).65

5.16.2. A l'any 6209 AM (= 716/7 dC), en tractar de l'entronització de
l'emperador Lleó III (717-41), trobem un excurs sobre el seu origen; nomenat
espatari per Justinià n Rinotmet durant el seu segon regnat (705-11), havia estat
acusat per envejoses de tenir aspiracions al tron: "així, doncs, tot i que Justinià no
el va voler perjudicar manifestament, va entrar-li cert temor contra ell i el va enviar a
Alània amb diners a revoltar els alans contra Abàsgia, ja que els sarraïns
controlaven l'Abàsgia, la Làzica i la Iberia. Després de marxar a la Làzica, aquell va
dipositar els diners a Fasis; prenent uns pocs nadius, va marxar al'Apsília i, després
de creuar les muntanyes del Caucas, va arribar a Alània. Però Justinià, que volia
desfer-se'n, va enviar a retirar els diners de Fasis; mentre, els alans, després de
rebre l'espatari amb tots els honors i d'obeir les seves paraules, entraren a Abàsgia i
hi feren captius. El senyor dels abasgos digué als alans: «segons crec, Justinià no
tenia, fora d'aquest home, cap altre mentider millor a qui despatxar per a revoltar-
vos contra nosaltres, els vostres veïns. Car us ha mentit tocant a la promesa de
diners; en efecte, Justinià ha enviat a retirar-los. Però lliureu-nos-el i us n'oferim
tres mil monedes i que no es trenqui la nostra antiga amistat». Els alans van
respondre: «nosaltres no el vam obeir per diners, sinó per amistat amb
l'emperador». Els abasgos els enviaren de nou gent a dir-los: «lliureu-nos-el, i us
n'oferim sis mil monedes». I els alans, que volien reconèixer el país dels abasgos,
van acordar acceptar les sis mil monedes i lliurar l'espatari. Els alans van confiar-ho
tot a l'espatari i li van dir: «com veus, el camí que porta a la Romania està tancat i

63 0eo<¡>ávTis- onoXoyiyriis- (ed. C. DE BOOR 571-11 Lipsiae 1883-85; reünp. Hildesheim 1963);
ByzLit I 334-339; ByzTurc 333-337; S. VAILHÉ DHGEI [1912] 1335.
64 Theoph. 146B (ed. DE BOOR BT I, p. 94): oí Se Oùavo-nXoi ' AXavoùg-
Kai Pep^avoùs" TOUS* vûv Ka\o\i[i€vovç «frpayyouc, Siaßawec TÒV 'Pfjvov
T|youn€voi' IXOVTCC FooiyícrKXov, KaTü¿KT|aav ¿v 'Icrnavíq., npcÓT-q o
EupwuT)? atio TOÛ éaticpíou 'QKíayoO.
65 Theoph. 378B (ed. DE BOOR BT I, p. 245): oívvoi yàp KOCT ' CKCÎVO «aipou,
ToupKoug· Xcyeiv €Íoí8an€v, Tipcaßeuouai npoç 'louarîvov 6ià TTJST T<3v 'AXavcòv
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no tens manera de tornar-hi; més val que ens adrecem als abasgos i acordem amb
ells que et lliurem; els enviem alhora homes dels nostres, reconeixem els passos,
saquegem i devastem el seu país i us la sotmetem». Quan els ambaixadors alans
marxaren a Abàsgia i acordaren lliurar l'espatari, van emportar-se'n molts regals; i
de nou [els abasgos] van enviar més ambaixadors amb la quantitat d'or acordada
per rebre l'espatari. Els alans van dir a l'espatari: «aquests homes, tal com vam
advertir-te, han vingut a prendre't, i Abàsgia t'espera. I com que som veïns, els
comerciants que marxen vers ells no s'entretenen. Endemés, per tal que el nostre
objectiu no sigui palès, et lliurarem a la vista de tothom; i, en allunyar-vos, enviem
gent d'amagat per darrera, els matem i t'ocultem fins que hom aplegui el nostre
exèrcit i penetrem d'improvís a la seva terra». I així va succeir. Car, quan els
ambaixadors dels abasgos van emparar-se de l'espatari i dels seus homes, van
marxar després d'encadenar-los; i els alans, amb llur senyor Itaxes, sorprenent-los
per la rereguarda, van matar els abasgos i van ocultar l'espatari. I després de reunir
l'exèrcit, va menar-lo contra Abàsgia i, penetrant d'improvís pels passos, va
ocasionar als abasgos la major captivitat i destrucció. En escoltar Justinià que tot i
sense diners les seves ordres s'havien acomplert, va enviar una carta als abasgos:
«si salveu el nostre espatari i li permeteu de venir sa i estalvi a través del vostre
territori, us perdonem totes les vostres ofenses». I ells, després de rebre aquestes
paraules amb joia, enviaren de nou a dir als alans: «us donem els nostres fills com a
ostatges i lliureu-nos l'espatari, per tal que l'enviem a Justinià». L'espatari, però,
no va acceptar-ho, dient: «pot Déu obrir-me la porta de sortida; perquè per Abàsgia
no sortiré». Algun temps després, quan els romans i els armenis penetraren a la
Làzica i assetjaren Arceòpolis, en assabentar-se de l'arribada dels sarraïns, es
retiraren. Uns dos-cents, però, van separar-se d'ells i pujaren a les contrades de
l'Apsília i del Caucas a saquejar. En arribar els sarracens a la Làzica, l'exèrcit de
romans i armenis que havia fugit va tornar a Fasis, mentre que els dos-cents que
restaven a les muntanyes del Caucas van dedicar-se a robar, desencoratjats. Els
alans, en saber-ho, van creure que hi havia una multitud de romans al Caucas i,
contents, van dir a l'espatari: «s'han apropat els romans, vés-te'n amb ells», í
l'espatari, prenent cinquanta alans i creuant amb ciclòpodes les neus del Caucas el
mes de maig, va trobar-los i, amb gran alegria, els preguntava: «on és l'exèrcit?». I
ells van respondre: «quan els sarraïns van atacar, va tomar a la Romania; nosaltres,
com no vam poder anar-nos-en a la Romania, anàvem a l'Alània».66

66 Theoph. 600B-604B (ed. DE BOOR BT I , p. 391-393): ó oùV louariviavò? ci Kal
Tipo^avcüÇ ßXaiJjai TOÛTOV OÙK r\Qé\i]a€V, àXX ' ouv ßpofios" TI? aUTC$ Kar ' aÙToû
èvTÍ9€Tai, Kai anooTcXXci aUTÒv kv 'AXavía JICTÒ xPWáTtov Tipos" TO ouyKivrjaai
TOÙÇ ' AXavoùç KOTO ' Aßaayiac, TÜ>V 2apaKT)vi3i' èmKpaTouvTwv TTJV T€'Aßaayiav KOI
Aa£iKT|v Kal ' Ißtipiav. ó 6è erncAGdiv èv TÍJ Aa£iKTJ TO nèv xpTÍH<*Ta àneScro èv T<Í>
4>aai6i, oAiyous" ôè Xaßwv TÍÚV ¿VTOTIUIW anfjAöcv €\$ 'AiJnAíav, KOI unepßas" TO
KauKáaia opi) T)X9€v èv 'AXavía. ó 6è ' loucmviavòs' ScXwv ànoXcaai aUTÓv, •nen«!10'?
€trr)p€ TO wc\\iata. ¿K TOU <t>aai6os" oí Se. 'AXavoi TÒV <ma9aptov JICTÒ •naaijs' Tijifj?
öe^anevoi KHI TCÔV Xóyíüv aÙToû uitaKouaavTes' €ÎcrnA6ov Kai ijxna^wT€u<jav TT|V

'Aßaayiav. ó 6è TW v 'Aßaay<5v icúpios1 ôï)Xoî TOÎÇ 'AXavoîç, OTI «íí>c cúpíaKo) aXXov
TOIOÛTOV tyçucrniv OÙK eîx€l/ ' louaTiviavós', ov à><()€iX€v aTioXOaai Kai auyKxvfjaai
visas' Ka9' Tijiwv Twv yçnovwv un<3v, €i UTI TÒV avepconov TOÛTOV. è4i€UaaTO yàp û
Kal Ti€pi TT|v u-noaxcaiy TWV xPT1ti«Twi'· nciulías" yàp ó'louaTiviavoç TOÛTO ¿Tifi
àXXà 60T€ TiJiîi' aÙTov, KOI iiap€xon€v v\iîv TpiaxiXia voniajiaTa, KOI T| àti ' «
aya'iíT) TUIWV \ir\ 6iaXu9^». oi 6è ' AXavol cî-nov, OTI «finets" oùx €V€K€V xPTH1<''ra)V

aÙToJ, àXXà ôià TTIV TOÛ ßaaiXcwc àyaTiT)V». naXiv 5è oi 'Aßaayol
npo? aÙToùs" XeyovTCC, OTI «6oT€ r\\iîv aÙTOv, Kal TTapc'xojiev unîv

a voníajiaTa». oí 6è 'AXavol 9€XovT€S" KaTana9eîv TTJV x^Pav T(2v
'Aßacrywv ouv¿9€VTO Xaßciv TO é^aKiaxíXia voníanaTa Kal ôoûvai TÒV a-na9apiov.
oí 6« 'AXavol è9appT)aav TÍ? a-na9apící návTa, Kal Xéyouaiv aÙT($, OTI «ú>s ópqs TI

TI ¿Til 'Pü)|iavíav ayouoa KCKXcianíVT] ¿CTTÍV, Kal TIÓ»? TiapeX9€Î»' OÙK
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© Finalment, Lleó, després de prendre amb l'ajut dels armenis cert "Castell
de Ferro" (KCÍCTTPOV ZioTipóv) que guardava un tal Farasmani (Qapaa\iavioc, georg.
P 'arsman), va travessar l'Apsília i va embarcar-se cap a Trapezunt, arribant a
Bizanci quan ja hi regnava Artemi / Anastasi n (713-15), que el nomenaria estrateg
del tema Anatolikon (arpaTTiyo? eiç avaroXiKoús-); cf. Theoph. 604B-606B. No
hi ha dubte que si aquesta història ens ha pervingut amb tal profusió de detalls, és
gràcies a la posterior elevació a la porpra del seu protagonista; la font del passatge,
però, és desconeguda. Anomenat per norma Tespatari" (ó a·naQdpioç', sobre
aquest títol, cf. A. KAZHDAN ODB HI 1935-6 s.v.), Lleó va marxar primer a la
ciutat costanera de Fasis ($acnç, georg. P'asd, avui P'ot'i), des d'allà a l'Apsília
C Ai|nXía, georg. Ap'zvilet'i) o Abàsgia meridional i, finalment, a través del
Caucas, al territori dels alans (¿v ' AXavía, v.l.' AXaveta). L'episodi forma part dels
enfrontaments entre Bizanci i els califes omeies durant els ss. VII-VIII pel domini
de les contrades caucàsiques. Segons el text, l'Abàsgia, la Làzica i la Iberia estaven
en mans dels sarraïns (ZapaxTivoí), i el camí a l'Imperi Romà ('Peonaría) des
d'Alània, blocat; el cert és que el K'art'Ii C IßTipia) havia estat lliurat el 693 pel
mateix Justinià ïï a 'Abd al-Malik (685-705), mentre que l'Ap'xazet'i ( Aßaayxa) i
l'Egris (AaÇiKT)) foren l'escenari d'incursions puntuals, com ara la que va assetjar

àXXà naXXov TpoTicuawjicSa Kal auvTa^wjicSa aÙToîç, cm Tiapa6í6o(jiev a€, Kal
ànoXiioiíev anà aUTOi? avSpoi-nou? Tiiiáiv KOI Ka-ra\iavQávo\i€v Tas KXeiaoupas' aviTüiv
Kai Koupaeiío|i€v Kai à<t>avi£oiiev TÍ|V x<¿Pav aÙToiv Kai Tioioûiiev TT|v 8epaT€Íav
ú lioîv». To3v ôè aTioKpiaiapícdv T(3i> 'AXavwv àîieXOovTwv tic 'Aßaayiav Kai
auv8€H€Vü>v Tiapaôiôeiv TÒV oTiaBápiov, -nXcîaTa £evia trap 'aÙToiv €ÍXT)cj>aaiv Kai
uXííovas' afioKpiaiapíous' TiaXiv anoaTeXXouai JICTO xai TTJ? TioaÓTTiTos" TOU xPua^ou

npoç TO TiapaXaßetv TÒV anaGápiov. oí 6è 'AXavoi Xeyouai T<5 anaSapíci), orí «oí
av8po)Tioi OÍTOI, KaSa)? Kal npoeÍTionev, ¿m TÒ Xaßetv ae •napcyevovro, Kai f|

'Aßaayia ¿Koexerai ac. Kai ¿TI«i TiXT)aia¿;on€v aÙToî?, npaynaT€UTal à-nepxo^cvoi
Tipos" aÙToùff où SiaXeínouaiv. Xoitiòv ïva JIT) SiaßX'p9'Q ó aKonòg' TIJIUV, •napaStüaoncv
ae (ttavepcas"' Kal aTTOKivoiívTíüv UJKOV, ànoXiíonev KpimTcSc ¿K TWV ornato, Kal
¿Keívouc H^v àtioKT€WO(i€v, a« 5è KpÚTiToncv, l'iûç âv <jü>p€u9xj ó Xao? T\VLU>V Kal
aami<j>avü)S' eiaeXOdiuev èv T'Ò yô aUTwv». o Kal yéyovcv. -napaXaßovTcc yàp oi

'Aßaaywv OTTOKpiaiapioi TÒV airaOapiov aùv TOI? àv9puÎTiois' aÙToû, ôTJaavTes"
aíTrípxovTO' KOTaXaßovTes' Se €K Tt3v oTTia9ev oí 'AXavol oùv T(5 'iTa^'Q, T(
aÙTtSv, ànoKTc'vvouai Tous1 'Aßcoyou'?, TÒV 5e OTraSapiov €Kpu4>av. KOI
o-TpaToXoyTioas" €KÍvr\a€ Kara 'Aßacyia? Kai ai7poaSoKiÍTa)<r €ÍaeX9ci>v -ras
K\€iao\jpa$ Ti\€ÍaTT\v aixuaXcoaíav Kai à(|)avia|iòv eiç TOUS" 'Aßaayous1 àîieipyaaaTo.
OKouaaç Se TaÛTa 'louoTiviavog', OTI Kai xtüP'·S' TWV xPT)t1<í'ra)v' Tòt TTJ? ¿niTponfiff
aÙToû jayovev, nennci ypa'nnaTa Tipò? TOÙÇ ' Aßaayoü<r, OTI «èàv oiaaaiaiiTC TÒV
anaeapiov r\\iû>v KCLI nap€X9eiv ¿aoT|T€ 61 ' ¿naiv aßXaßfi, -návTa TO TiTaíaiiaTa ún<3v
auyxwpoû[iei' ú|iív». oi 6è |i€Tà xapâç TaÛTa 6e£aii€voi ÒTi€aT€iXav -ncíXiv eiç

'AXavíav, XcyovTeç, OTI «8í8o\i€v v\nv vfyiSac -va T€Ki>a TIUWV, Kal OÓTC TIHÎV TÒV
aTia9ápiov, ïva anoXuawncv aUTÒv npoç ' louoTiviavo'v». ó 6è ana9apios' TOÛTO où
KOT€6€^aTO, €ÍiKi)v, OTI «6uvaTai ó Ocò? àvoï^aí (loi 8úpav TOU €^€X9cîv ¿Ticl 61 '

'Aßaayiac OÙK ¿¿¡¿pxcjiai». n€Ta 6è xpovov Tivà <()ü)aaTov 'Pwnaíwv Kai 'Apn€vícüv
€Ía€X9oVTÍJúV €V Aa^lKT¡ Kal TT|V ' ApXaiÓTtoXlV TIOXlOpKOÚVTÜ)V, ÒKOUaaVTWV T€ TT)V TCÜV
SapaKT^vcüv «Xcuaiv, àv€X<üpT)aav. à-nooTiaa9€VT€S' 6è e¿; aÙT<3v l'ü)? TÛV 6iaKoaúov
àvf)X9ov èv TOI? nepeaiv 'At^iXíag1 Kal T(3v KauKaoíwv •npai6eúovT€S'. TOJV 6è
2apaKT|Vü5v KaTaXaßcivTwv TT\V Aa£iKT)'v, <t>uy-Q xpT)CT«l·l€voS' ó TWV 'Pwnaíwv Kal

'Apn€víü)V Xao? èni TÒV «taaiv úneaTpcíJsav. oi 6è SiaKOaioi à-no\i€Îvavr€ç eis Ta
KauKaaia op-q €aTT)aav XTaöTCuovTcc, à-noyvóvTeç éauTwv. oí 6è ' AXavoi \ia9óvT€ç
TOÛTO ime'Xaßov •nXf¡9os' 'Ptojiaíwv eîvai èv TOÎÇ KaiiKaaíoig1 Kal x<x-pévT€s Xeyouai
T(? o-na9apí(\>, Ó'TI «oí 'Pcunaîoi èirXtiaiaaav, aneXSc Tipos1 aÙTousr». Xaßav 6è ó
a·na9apios· TiÊVTTÎKovTa 'AXavoùçr Kai u-nepßac HCTÒ KUKXOTIÓOÜJV Maíou UTIVÒ? TÒÇ
Xióvaç T<3v KauKaaícov eupev aUTovs, Kal è v TioXXfJ x«p4 ycyova)? TiptÚTa, «TIOÛ
éoTlv ó Xaó?;». oi 6 'CÎTIOV, OTI «TWV 2apaKtivc3v ¿TíiTicao'vTCDv, CTIÍ 'Pwnavíav
UTieaTp€i|jav. líncís1 6è \ir\ ouvr^e'vTes" ¿Til 'Ptojiavíav aTi€X8€Îv ètù 'AXavíav
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Arceòpolis C ApxaiÓTToXi?, georg. Nakalaxev); cf. BROSSET 1849-50:251-2 n. 3;
SUNY 1989:28. "El senyor dels abasgos" (ó TGJV 'Aßaayuv Kupioç) que
negociava amb Lleó i els alans pot ser un precursor de la futura dinastia
d'Ap'xazet'i, fundada per l'erist'av d'Anakop'ia Levan durant el s. VIII
(TOUMANOFF 1956:82 data el seu regnat ca. 766/7-810/1 1; segons Vaxust 786-
806; cf. BROSSET 1856:240); cal remarcar que l'ala 'iTo^s1 (§ 5.42) és també
designat com a Kiipio? del seu poble, però només en una acció militar i no durant la
guerra diplomàtica que conjumina els interessos propis amb els de Lleó. Hom troba
ambaixadors (àíTOKpioiapioi; ZILLIACUS 1935: 162) i comerciants (irpayuaTeuTax)
entre els alans; quant als ciclòpodes (KVKXÓTTOOCS-), són una mena de calçat per a la
neu. En general, MILLER 1887:56-58; KULAKOVSKIJ 1899:49-51 destaca el fet
que els alans participen en la política internacional de l'època amb total
independència dels khàzars.

5.17. Teòfanes de Bizanci.67 Gràcies a la "Biblioteca" del patriarca Foci
(§ 5.5. l.b) tenim una breu notícia de l'obra històrica en deu llibres (' Icrropu«3i>
xóyoi o€Ka) d'un cert Teòfanes de Bizanci (finals del s. VI), altrament desconegut,
que tractava del període entre els anys 566-81 (esp. les guerres perses de Justí ïï).

5.17.1. Les pàgines conservades inclouen un episodi de la guerra bizantino-
persa entre Justí U (565-578) i Husrav I (531-578): "Marcià, nebot de l'emperador
Justí, nomenat general de l'exèrcit de llevant, fou enviat a fer la guerra a Husrav el
vuitè any de Justí (572). L'estrateg d'Armènia Joan i el general persa Mihrên,
també anomenat Vahrâm, van reunir els seus exèrcits. Amb els armenis lluitaven els
coles, els abasgos i Saroes, rei dels alans; amb Mihrên, els sàbirs, els dàgans i la
tribu dels dilmaïns".68

© Marcià vence i foragità l'exèrcit de Vahrâm la primavera del 573 prop de
Nísibis a la batalla de Sargató (Sapyaetov). Els armenis a les ordres de Bizanci eren
recolzats per pobles caucàsics, entre ells el rei ala Zapcóri? (§ 5.49), mentre que els
aliats dels perses, fora dels hunnes Zaßipoi (cf. Procopi §§ 5. 15. l.b & 2.a), són
una incògnita; cf. PLRE Illa 165-6, 675 s.v. Bahram 1, Joannes 88; fflb 821-2,
1 1 15 s. v. Marcianus 7, Saroes.

5.18. Teofilact de Simocata.69 L'obra històrica (mss.
, Foci Bibl. cod. 65 ' loropíai) en vuit llibres de Teofilact de Simocata

(primera meitat del s. VII) tracta de l'època de l'emperador Maurici (582-602);
malgrat el seu estil retòric i altisonant, que no afecta, tanmateix, la seva fïabilitat, és
una de les fonts més importants per a l'estudi dels pobles hunnes i turcs de l'època.

67 9€o<|>ávTis- BuCavTios- (ed. C. MÜLLER FHG IV 1851, p. 270-71); ByzLit I 309; PLRE Illb
1306 5.v. Theophanes 1; ByzTurc I 339-340; KULAKOVSKIJ 1899:48.
68 Theoph. Byz. fr. 4 (ed. MULLER FHG IV, p. 271a-b) = Phot. Bibl. cod. 64, p. 26b, 31-39
(ed. HENRY CBB I, p. 78-79): on MapKiavòç ó TOU ' loua-rivou TOU ßaoiXa»? ¿íaSeX^oç
T%" "Ew x€lPOTOl''nÖ€\s' oTpcmvyós·, €ÍST TOP npòç Xoopótjv TioXfinoi» òySó<$ creï TTJÇ
louarívou paoiXeía? e^oiioaTcXXeTai. ' luxxvvijs' Sé ó TTJÇ 'Aptievíaç orpaTTiyoc Kai

ó TCÒV n€pa(3v, ó KOI BapanaávTis", TTIV arpcrreíav avvi\Qpoi£ov. ical rot? \i€V
<Juv€(ia'xouv KóXxoi, "Aßaayol Kai Zap<¿t\c ó 'AXaycSv paoïXeiiç, T<5 Sé

Saßipoi Kai Aayaveg" Kai TO AiXuaïvòv lôvoç.
69 Oeo^uXaKTos- ó ZinoKáVi-Tur (ed. I. BEKKER CSHB XXII 1834); ByzLit I 313-319; PLRE
Illb 1311 i.v. Theophylactus 10; ByzTurc 1343-346; HAUSSIG 1953; KULAKOVSKIJ 1899:48-
49.
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5.18.1. Teofilact recorda com a casus belli de la guerra bizantino-persa del
571/2-592/3, per part dels sassànides, una campanya contra els àrabs himiarites i la
temptativa d'interceptar una legació enviada pels turcs: "[els bizantins] afirmaven
enutjats que, en enviar-los els turcs una ambaixada, de primer els perses havien
intentat subornar amb diners els alans, per tal que, en travessar llurs regions,
occissin els ambaixadors i els barressin el pas".70

© Més complet Joan d'Epifania (§ 5.7.1), font d'aquest passatge.

5.19. Vita Alexandrí Regís Macedonum.71 Un autor cristià anònim
d'època bizantina va escriure, no abans de finals del s. VII, una versió grega lliure i
fabulosa de la "Història d'Alexandre el Gran" atribuïda al Pseudo-Cal·lístenes.

5.19.1. Un passatge manllevat del Pseudo-Metodi siríac (§ 14.6) que ha
servit per a datar la recensió c de la Vita, que l'inclou (cf. el prefaci a l'edició de
TRUMPF, p. XVII), diu: "Alexandre va tancar vint-i-dos reis junt amb els pobles
sota la seva autoritat allà, als extrems del nord, les anomenades Portes Càspies i les
muntanyes Pits. I els noms dels pobles eren aquests: got, màgot, ànug, àgis,
èxenac, dífar, fotineus, neunis, farizeus, declems, nazartes, teans, zarmatians,
caconis, agrimards, antropòfags, els anomenats cinocèfals, tarbeus, alans,
fisoloniceus, alceneus i saltaris".72

© L'ed. TRUMPF, p. 187 s.v. proposa de veure en els $iaoXoviKaïoi (sir.
Pîsîlâyê), esmentats a continuació dels alans ('AXave? < sir. Alanâyê), els apsilis o
abasgos meridionals (cf. § 5.3.1); en general, vid. comentari a § 14.6.1; els "Pits
del vent del nord" (Maíoi TOU ßoppa, ubera Aquilonis) són unes muntanyes
mítiques al límit septentrional de la terra.

5.20. Apèndix: la qüestió massageta. ByzTurc II (al quadre: B) recull
una sèrie d'antropònims massagetes, documentats per Procopi a les Bella, que
explica de manera sistemàtica com «massagetischer (= hunnischer oder alanischer?)
Herkunft» a les entrades individuals i com «nicht näher bekannte Hunnen» a la
secció dedicada als hunnes del quart índex de ByzTurc II 303. Vet-ne aquí una
relació succinta:

70 Theophyl. Sim. 3, 9, 9 (ed. BEKKER CSHB XXII, p. 132): irpoac-n ye
€<J>aaKOV OTl y€ TIpÒÇ 'PojJiaíOUS' ToUpKOúV TlpeaßeUaaue'vcuV TÓT€ VU V TIpWTOV
ÚTio4>9€Íp€ii' TOU? 'AXavoùff XP'HUaoii' ¿Ti€ipa6ï]crai' ïle'pcrai, è(j) ' <5 61 ' avr&v lóvraç
àyaipeGfji'ai TOÙÇ •npe'oßcig' KOI KwXiíjniv atioKX-npwaaaeai TTJV oiaßaaiv.
71 Bio? 'AXclávopou TOU ßaaiXe'cos- MaKeSóvwv (ed. J. TRUMPF BT 1974).
72 Vita Alex. 39, 7 (ed. TRUMPF BT p. 146): ètccîac ouv 'AXc^avopo? eiKoai súo
ßaaiXeis ¿vomoKXevcjTous- ¿iioí-ncre aùv Totç un ' <xÙT<3v lOvéaii» èv TOÎÇ Ticpaai TOÛ
ßoppa, ràç \ikv TiuXaç Kaania? ovo^âaas, Ta Se. opt) Ma^oiig". «ai Ta òvónaTa TcSv
¿ovcâv Tafie T\V FcoS, MaywS, 'Avouy, 'Aycisr, 'E^cvax, Ai(|)ap, <J>a)Tivaîoi, Neiivioi,
4>api^aîoi, ACKX-TIJIOÎ, Na¿apTai, Qcavoí, ZappiaTiavoi, Xaxovioi, '

'Av8pü)-no<j>a'yoi, oí Xcyonevoi KufOK€<j)aXoi, Oapßatoi, "AXavcg",
' i , ZaXTapioi.
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antropònim i variants

'A'íyáv (aíyáv, àïaav)
Aiaxuctvos" (aixuav, aíaxjiav)

'AaKcív (àaKav)
BaXaç (ßaXas-, ßaXasO
BouXyouôoû (youßouXyouSou)
Baix«? (Poux«? = Bwxavos?)
ZapTTÍp féavTtíp)
Sinnaç (aínas")
Sivvíüjv (cruvíwv, cnaivíwv)
ZouvÍKac (aouviKâv)
XaXaíap (x«Xo<ap)
XopaaiiafTis* (xopaajiavTTiS')
Xopaonctvo? (= Xopaajiavn.??)

ca.

530
540
530
530
540
540
540
530
530
530
545
540
540

activitat

¿K TTJS- BeXio. olKÍaç.
BeXiaapíou Sopvfyópoç.
ÍTTTI€ü)V T)PX€.

ÍTmoTO^OTÚiV fiyCÍTO.

ôopu^opoç.
BeXiaapíou oopuijxipos'.
BcXiaapíou Sopu^ópog".
ÍT!Tt€Ü>V T)pX€.

ÎTITIOTO^OTWV T|y€ÎTO.

ÍT1T1€Ü)V T¡PX€.

Sopu^ópoç.
BcXioapíow Sopu^ópos".
BcXiaapíou 5opu<j>ópo<r.

Proc. Bell.

1, 13, 20
5, 16, 1
1, 13, 21
3, 11, 12
6, 13, 14
6, 2, 10
5, 16, 1
1, 13, 21
3, 11, 12
1, 13, 20
7, 30, 6
6, 1, 21
5, 16, 1

etimologia

tarcAi-yan?
1
?
part Valagas?
7
ture Buya-qan?
?
?
?
ture Süntík?
i
1
7

NB, ByzTurc II

NBlla,B64
NBllb,B65
NB43b, B77
NB345b, B85
B 102
NB72a,B103
B 120
NB301b, B235
B235
NB316b, B245
B283
NB173a, B289
NB173a, B289

D'aquestes dades, hom pot concloure que tots aquests personatges foren
mercenaris que serviren ca. 530-550 com a genets (ÍTmcísO, arquers a cavall
(ÍTmoTo^ÓTcu) o guàrdies de corps (6opuc|>ópoi, unao-marai) als exèrcits bizantins,
sovint a les ordres de Belisari; ara bé, tot i que algunes fonts clàssiques els
anomenen MaaoayéToi (§ 1.1.1), hem vist que Procopi utilitza amb profusió per
als alans l'etnònim' AXavoí, mentre que, en canvi, identifica en més d'un passatge
«massagetes» i hunnes (e.g. Bell. 3, 11,9 MaaaayeTris1 yévoç, oí)ç vuv Ovvvovs
KaXoOavv "de raça massageta, els que ara anomenen hunnes" et cet.). Aquest indici
sembla suggerir un origen hunne per a aquests noms, tot i que la seva etimologia
turca és una incògnita; en algun cas, un origen irànic o ala per préstec no està
exclòs, però cal prudència davant de conjectures com ara les de MAENCHEN-
HELFEN 1970:275 per a Zaprïíp = zar-tîr "golden arrow" o Zar-tîr com Zar-mihr,
"a western Persian name" amb els noms dels déus perses Tír i Mihr com a segon
element. Un estudi més profund d'aquesta «qüestió massageta» seria desitjable.

Fonts literàries bizantines (s. XI-XV)

5.21. Introducció. Diverses fonts dels s. XI-XIII, en la seva major part
obres historiogràfiques (Miquel Psel·los, Scylitzes continuatus, Joan Zonaras,
Nicèfor Brienni, Anna Comnena, Nicèfor Basilaces, Joan Cínnam, Eustaci, Nicetas
Coníates) documenten una sèrie de vincles matrimonials entre membres de la família
imperial i princeses del reialme d'Alània, així com la presència de mercenaris alans
en els exèrcits bizantins durant tota la dinastia Comnenos; en canvi, després de la
presa de Constantinoble pels llatins i de la submissió dels alans pels mongols,
l'únic testimoni rellevant durant tot el s. XIII sembla el sermó del bisbe Teodor
d'Alània sobre la desoladora situació de la seva metròpoli. La restauració imperial
dels Paleòlegs (s. Xni-XV) veurà els darrers episodis d'activitat mercenària alana
en les guerres turques i balcàniques que haurà de mantenir el reduït estat bizantí
(Jordi Paquimeres, Joan Cantacuzenos) i algunes notícies esporàdiques fins poc
abans del col·lapse final (Ducas, Laònic Calcocòndiles).
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5.22. Anna Comnena.73 La princesa Anna Comnena (n. 1083, t post
1148), filla de l'emperador Alèxios I Comnenos (1081-1118), va escriure en quinze
llibres la història del seu pare, l'anomenada "Alexíada" C AXc^iaç), que tracta dels
esdeveniments entre l'any 1069 i la mort d'Alèxios el 1118, i és de fet la
continuació de l'obra històrica del seu marit, Nicèfor Brienni (§ 5.35).

5.22.1, Els eslaus Boril (BopíXosO i Germà (repuavóç), favorits de
l'emperador Nicèfor HI Botaníates (1078-81), van preparar una emboscada per a
desfer-se dels seus rivals polítics, els germans Comnenos, Alèxios i Isaac;
tanmateix, "un home, ala d'origen i amb la dignitat de magistros, que tractava de
feia temps el basileu i comptava entre els seus familiars, va escoltar el que
planejaven. Aleshores, sortint a mitja guàrdia nocturna, va córrer a casa dels
Comnenos per a referir-ho tot al gran domèstic (Alèxios). Alguns afirmen que la
basilissa (Maria d'Alània) no ignorava pas del tot la visita del magistros als
Comnenos".74

© La basilissa Maria d'Alània (Mapía § 5.46) era alana només per part de
mare, ja que era filla del rei georgià Bagrat IV (1027-72) i de la princesa Borena,
germana del rei d'Ossètia Durgulel (c/. K'art'lisC'xovreba §9.5.3; Nicèfor Brienni
§5.35.1; KULAKOVSKIJ 1899:55 n. 2). Els Comnenos pretenien recolzar els
drets de successió de Constantí, fill de l'emperador anterior Miquel VII Ducas
(1071-78) i de Maria, casada en segones noces amb Botaníates (Alex, l, 4,1; 3,2,
3-6; [Joan Escilitzes] § 5.28.1; cf. BUCKLER 1929:127); així, doncs, és lògic que
aquesta avisés els seus valedors, tal com suggereix el text, i que ho fes mitjançant
un compatriota (TIC ' AXavòç TO yévoç), que a més ocupava l'alta dignitat imperial
de nayiaTpoc (sobre aquesta vid. A. KAZHDAN ODB U 1267 s.v.). En una
conspiració anterior de Boril i Germà contra el duc de l'Il·líric Jordi Monomacat
(reoüpyíoc ó MovoiiaxÓTosO, un cert amic seu, de nom Joan d'Alània C luavvT)? ó
AXavóç § 5.44), potser el mateix personatge, el va anar a trobar per a alertar-lo
(Alex. 1, 16, 3; cf. BUCKLER 1929:431 n.3). Els fets que recull el text foren de
gran importància, ja que, tot seguit, els Comnenos marxaren a la vila tràcia de
Tzurulon (TÇoupouXóv), l'actual Çorlu, on Alèxios fou proclamat emperador per
les seves tropes (1081); cf. CHEYNET 1990:89-90, n" 113. Anna remarca el
llinatge i la bellesa física de Maria (Alex. 3, 2,3-4), justificant la seva conducta, en
tractar de casar-se per tercer cop amb Alèxios, pel fet de trobar-se en un país
estranger, sense parents ni amics íntims ni cap compatriota en absolut (Alex. 3,1,2
TO ¿TT' aXXoTpiac ¿ivai, H.TI auyyevfj, \ir] auvTÍST], n^Scva TO TTapcmav ó|ióx9ova
KCKTimevTiv) i per amor al seu fill, que encara no tenia set anys quan Alèxios va
pujar al tron (Alex. 3, 1, 3); aleshores, però, la basilissa hagué de retirar-se al
monestir de Sant Jordi de Mangana amb el nen, que en principi va mantenir els seus
drets successoris (Alex. 3, 4, 6-7) fins que aquests foren transferits el 1092 al petit
Joan, fill d'Alèxios, fet que explica la implicació de Maria, dos anys més tard, en la
conspiració de Nicèfor Diogenes (Alex. 9, 8, 2; cf. CHEYNET 1990:98-99 n 128
n. 5); sobre Maria, en general, cf. Joan Zonaras (§ 5.30.3).

73"Avva KOUVTIVTÍ (ed. B. LEIB CBB I-III 1937-45; reimp. 1967); ByzLit I 400-409; ByzTurc I
107-110; KULAKOVSKU 1899:56.
74 Anna Comn. Alex. 2, 4, 5 (ed. LEIB CBB I, p. 72-73): T|KpoaTÓ TV? TWV Xeyoncvwv

'AXavòç TO yevos", nayvaTpog- TT)V à£íav, ¿K tioXXou Tipoo^Keiwucvoc T<$ ßaaiXci KÒV
TOÎÇ oÎK€Îoiç 6iaT€X<3v. Tt)viKaÛTa "fovv
€KTp«x€i Tipòç TOU? Kopivt^voùs' OTiayyeXiiuv ctnavTa T<5 neyaXc») SOUCCTTÍKC^. TIVCÇ
<t>aoi HTi6è TT|V ßaaiXioa TTJV Tipòç TOÙÇ Konvrivoù? TOÛ uayioTpou
navratiaaiv
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5.22.2. Isaac Comnenos havia promès en matrimoni una de les seves filles al
fill de Teodor Gabras (eeóocjpoç ó Tappets1), estrateg autònom de Trapezunt, i
aquest li va confiar la tutela del noi, encara un infant, fins al moment de la boda:
"quan la seva esposa va pagar el deute comú (i.e. va morir) poc després, [Teodor]
va casar-se en segones noces amb una alana de la més alta nissaga. Hom va trobar-
se, però, que la muller del sebastocràtor [Isaac] i la dona que havia esposat Gabras
eren cosines germanes. En posar-se en evidència, com que la unió dels infants era
prohibida per les lleis i pels cànons, hom va trencar aquell prometatge".75

© Fets de l'any 1091; la muller d'Isaac Comnenos era Irene, neboda (o
cosina) de Maria d'Alània; cf. Nicèfor Brienni (§ 5.35.1); KULAKOVSKIJ
1899:55 n. 5; BUCKLER 1929:431 & 492 n. 7; sobre les unions matrimonials
d'alanes amb emperadors bizantins, cf. CHEYNET 1990:279.

5.22.3. Durant la segona invasió normanda dels anys 1107-8, dirigida pel
príncep Bohemund (BaïnoOvTos1) contra l'Epir bizantí, després del setge infructuós
de Dirràquion (Auppaxi-ov), avui Dürres, els normands (oi KéXToi) van atacar els
passos de les muntanyes, guardats per les tropes d'Alèxios. L'estrateg
Cantacuzenos, que s'havia fet fort a la plana del riu Càrzanes (XapÇavTis-), l'actual
Erzeni, va haver d'enfrontar-se, en un dels combats, als soldats de Guy (rióos-),
germà de Bohemund: "quan el sol encara no s'havia llevat de l'horitzont,
Cantacuzenos, després de vestir-se l'armadura i de posar sobre les armes l'exèrcit
sencer, va ocupar, davant de tot, el centre de la línia de batalla, amb els turcs a
l'esquerra; l'ala Ròsmices, que tenia compatriotes a les seves ordres, comandava
l'ala dreta".76 Quan els normands rebutjaren una primera escomesa d'un cos
d'auxiliars petxenegs (oi Sioíeeu), "Cantacuzenos, tot just en veure vençuts
aquests, va encomanar la lluita amb els normands a l'exusiocràtor Ròsmices, que
ocupava l'ala dreta amb les seves tropes (eren els alans, guerrers molt bel·licosos).
Però també aquest, després d'atacar, era evident que perdia terreny, malgrat rugir
terriblement com un lleó contra els enemics".77

© Un atac final de Cantacuzenos contra el front de la línia normanda va
decidir la batalla a favor dels bizantins. Sobre la dignitat d'è^ouaioKpa'rcap

'AXavías1, que sembla distingir el comandant de les tropes auxiliars alanés,
Constantí Poríïrogènit (§ 5.4.1-2; BUCKLER 1929:360 n. 4; quant a ' Pcoaniiois-,
vid. § 5.47.

5.22.4. L'any 1116, els turcs del soldà seljúcida Melik ââh (1106-16),
anomenat per Anna Suleimân (ZoXuuôç), QïTíc Arslan (KXxTÇiaa8Xai>) i *§âhinsâh
(ZotXoav), van dirigir ràtzies contra l'Àsia Menor bizantina; quan el vell emperador
Alèxios, malgrat la gota, marxava al seu encontre cap a Nicea, reforçat per tropes

75 Anna Comn. Alex. 8, 9, 2 (ed. LEIB CBBII, p. 152): T% 8k encureñóos- aÙToO JICT ' où
noXù TO Koivòv òmoSíStoicuías' xp¿oc, aXXT|v auöis1 è£ 'AXavwv TÍyáycTO €Ùy€V€OTCtTT)v.
€Ti»x€ Se rj]v T€ TOU aeßacrTOKpaTopos- ónciiveTiv «ai f¡v ó Faßpac cXaße Sueîv
aSeX<¡>oív 8uyaT€pas" eîvai. TOUTOU ôfiXou yeyovoTOS1, ¿-nci àno TC TWV vónwv à-no TC
T(3v Kctvovwv T| TÛV TiaíSwv €Kü)XÚ€To auvá<j>€i<x, Sieamaa9T| TO TOIOÛTOV auváXXayjia.
76 Anna Comn. Alex. 13, 6, l (ed. LEIB CBB III, p. 108): TjXiou Sé TOU opiiovTog-
UTiepKUipai'Tos', CUTOS' T« SíüpaKioanevoç Kai á'-nav ótiXíaas' TO OTpaTcuna, Tf|V
TÍ)? •napoTa^cios' eix« xápav TiponcTüínioc, oí 6è ToûpKoi e£ €Uü)vu(iou- ó 6è

'AXavòç 'Pwaiiucns1 TO Se^iòv öieuic Kepaç HCTÒ TWV ÚTI ' aUTÒv ónoxoóvcov.
77 Anna Comn. Alex. 13, 6, 2 (ed. LEIB CBB III, p. 108): ó 6è KavraKouCnvòs- TI
àtiapTi TOUTOUÇ óptSv, TÒV ¿{ouaioKpaTopa 'P<»)0nÍKT|v TO Se^iòi' €.·néx°v'ra

H€TÒ TWV irn ' aUTÒv CAXavol 6è flaay avSpzç HOXIUÍÜTOTOI) TT\V fi€TÒ TWV
€H€Tp€4J€v- àXXà KOI OUTOS: TipoaßaXa)v ò·niaSÓTious· ècfiaíveTo, Kaíiiep a>sr Xewv
KOT ' aUT<3v
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estrangeres (ôuvanevç è£ àXXoScmûv) i un gran cos mercenari (m.a8o<}>opu<c>v
TToXú), "els bàrbars, que havien capturat un ala i s'havien assabentat per aquest que
el basileu avançava contra ells, van retirar-se fugint pels viaranys pels que havien
vingut".78

5.23. Ducas.79 L'obra de l'historiador Ducas (s. XV), fragmentària, de
títol desconegut i conservada només en dos manuscrits, va des d'Adam fins a poc
abans de la presa de l'illa de Lesbos pels turcs (1462). Tot i que de primer es limita
a una enumeració de sobirans, a mesura que s'apropa a l'època de l'autor esdevé
cada cop més detallada, de manera que és una font important per a la història dels
darrer segle de Bizanci.

5.23.1. L'any 1462 (.5-^0' = 6970 AM) el soldà osmanlí Mehmed H (1451-
81), conqueridor de Constantinoble, va exhortar el voivoda de Valàquia a retre-li
homenatge (eiç rrpooKUvTiaiv) i a lliurar-li cinc-cents joves junt amb el tribut anual
de deu mil monedes d'or. Disposat només a satisfer el tribut, el voivoda féu
empalar els recaptadors del soldà i gents de la regió de Silistra (èv Tdlç jiépeai
Aúarpac), a la Dobrudja, així com també els supervivents d'una expedició punitiva
de deu mil homes dirigida per un tal Hamza (TO v òpxTiyòv au TU v XajíCav).
Aleshores, Mehmed, enutjat, s'adreçà al Danubi, aprestant-hi un exèrcit de més de
cent cinquanta mil homes: "mentrestant, el Valac, després de fer emigrar tots els
seus súbdits a llocs boscosos i de difícil accés, de deixar erms els camps i de
conduir els animals de tota mena a l'interior, a les fronteres dels alans i dels huns,
va quedar-se amb el seu exèrcit en espessos boscos i llocs fortificáis".80

© El voivoda de Valàquia (ó BXa'xo?) és Vlad IV Tepes ("l'Empalador"); la
seva reürada estratègica sembla haver-se dirigit cap al nord (potser KXetaou'pas1

equival als passos muntanyencs dels Alps Transilvans). Els Ovwoi del text
designen hongaresos o bé tàtars (cf. ByzTurc I 128); quant als alans, la nota d'I.
BULLIALDUS (ed. prínceps, París 1649 ad loc. " Alani in Sarmatia Europaea sedes
habuerunt; Podolia hodie appellatur illa regió") està inspirada per les fonts
clàssiques; és més exacte localitzar-los a Moldavia, on tenim l'evidència de la ciutat
de laçi, la Jasiskyj torga o "mercat dels jassos" de la llista de ciutats russa del
1387/92 (§ 13.10); cf. KULAKOVSKU 1899:68-70; ALEMANY 1990-91:273.

5.24. Efraïm.81 Redactada ca. 1323 per un cert Efraïm, altrament
desconegut, i conservada només en un manuscrit (Vatic, gr. 1003, s. XIV), ens ha
pervingut una crònica en vers sobre la història dels emperadors romans i bizantins
fins a l'any 1261, que depèn bàsicament de materials manllevats de les obres de
Joan Zonaras (§ 5.30), Nicetas Coníates (§ 5.36) i Jordi Acropòlites.

78 Anna Comn. Alex. 15, 2, 3 (ed. LEIB CBB III, p. 192): oí ôè ßdpßapoi ' AXavóv -riva
Karaaxóvrcs' Kai TT|V roû paaiXcw? Kar ' aùrwv €<J>oôov Si ' aùroû neiiaOTjKOTiS', 61 '
(Júv TJX00V OTpanwv, oía TOUTCÚV €Tiain(Î€0av <|>€iryovT€S'.
79 AoUKcts- (éd. I. BEKKER CSHB XXI1834 = PG 157 [1866] c. 749-1166); ByzLit I 490-494;
ByzTurc I 126-128; QAUXC'I§VILI 1970:34.
80 Ducas (éd. BEKKER CSHB XXI, p. 344-345 = PG 157, c. 1164): ó 6è BAaXo<r K<Ù avroç
•navra? TOÙÇ im ' aùrov elç «Xeiaoupas1 Kal SevSpwScis' TOTIOUS" neToiKiaaç, KOI
TOÙÇ Ka'uTioug- èpiinous' à<S>€\ç, Kal £üíü)v TiavToíwv Ta ye'vti èv TOÎÇ èvôoTcpoiS1

èXaaa? ópíoi? rots' Tipos- 'AXavoùç Kal Ovvvovs, awroç è.v oxupoîs1 aXacai Kai
ôacreai ro-nois1 ovv rfj un ' aùrov arpariqí ofniicpeucv.
81 'E4>pain (éd. I. BEKKER CSHB XLII 1840 = PG 143 [1891] c. 12-380); ByzLit I 478-480;
ByzTurc 1131-132.
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5.24.1. L'any 1185, un exèrcit bizantí va reconquerir la ciutat de Tessalònica,
ocupada poc abans pels normands de Sicília (al text, ZiKeXoí i AaTtvoi): "tots els
sículs queien morts d'espasada a mans de molts altres homes valerosos, el més
sovint dels alans, aleshores aliats; car aquests, prenent revenja dels llatins i de les
crueltats que els havien fet sofrir amb anterioritat després de conquerir Tessalònica,
brandaven l'espasa, directes al cap, preguntant: on és el nostre parent, on el nostre
company; és a dir, aquells que [els normands] havien mort abans per la ciutat. Si
s'havien acollit a sagrat, els degollaven mentre cridaven sense reserves: on, on fou
que occireu el sacerdot; car aquells impius n'havien mort als temples".82

© Versificació d'un passatge manllevat de Nicetas Coníates (cf. § 5.36.1).

5.25. Eustaci.83 La polifacètica obra del metropolità Eustaci de
Tessalònica, venerat com a sant per l'església ortodoxa (t ca. 1192), està integrada
principalment per escrits teològics, discursos, cartes i comentaris d'autors clàssics
(vid. el de Dionisi el Periegeta a § 3.5.1), però inclou també un treball històric, de
títol desconegut i conservat en un únic manuscrit, sobre la conquesta de la seva
ciutat pels normands l'any 1185 durant l'intent dïnvasió de l'imperi bizantí per part
del rei Guillem H de Sicília (1166-89).

5.25.1. Eustaci consagra un llarg passatge a descriure la incompetència i
desídia de l'estrateg David Comnenos, encarregat de la defensa de Tessalònica, que
va contribuir substancialment a la catàstrofe: "i així era el cap de la ciutat; tot el cos
restant era ben divers, però sortosament se'n diferenciava. D'aquells qui lluitaven
extramurs, ningú no podria dir que van defugir el combat, i entre ells van distingir-
se els alans i alguns georgians".84

© Sobre els mercenaris alans de Tessalònica i la seva venjança, cf. Nicetas
Coníates (§ 5.36.1); per a llur connexió amb tropes georgianes O Pipes'). Joan
Cínnam (§ 5.27.1.a).

5.26. Joan Cantacuzenos.85 L'emperador Joan VI Cantacuzenos (r.
1347-54, f 1383) ens ha deixat unes "Històries" ( Icrropíai) en quatre llibres en què

82 Ephraim 5719-5731 (ed. BEKKER CSHB XLII, p. 235-236 = PG 143, c. 216-217):

aXXoig· T€ -noXXoîs" àvSpaaiv «ÙKapSioiç, 5720
TOÎÇ 6' 'AXavoîs" [láXiaTa ounjiaxois' TÓT€"
àvTÍppoTia Spcüvres" yàp OUTOI Aarivouç
<Sv Tiplv Ka8ini€0TT|aav acmXáyxv<n> Tpó-nt¡)
¿TU KútTa0x€O€i je ©«aaaXoi'ÍKTis',
etrfjyov €Ù8ùç TO £í$oç «errà . Kapa? 5725
«nou aúyyovoç» ^aaKovrej1 «TÍ 0un<t>uX€TT)s",»
ous1 Tiplv àvetXov 6T)Xa5f| Kara nóXiv.
TOUTWI» 6è vaoîs" TipooTTí^cuyÓTas" TtaXiv
OeJHÍTTOVTCS' av€Kp<X¿OV €V TiappT10Ú)t

«TIOÛ T10ÍJ TlCmOS' Tt6<t>llK€V avTJpT)H€VOS",» 5730
OUS1 €V V€<í>? €KT€lVCtV OÍ HlOU<t>óV<H.

83 Euara'eíos- (ed. I. BEKKER CSHB XL VI 1842 = PC 136 [1865] c. 10-140); ByzLit l 426-
429; ByzTurc 1 135-137; KULAKOVSKIJ 1899:56 n. 4; QAUXC'ISVELI 1970:14.
84 Eust. De capta Thés. 69 (ed. BEKKER CSHB XL VI, p. 446 = PG 136, c. 81): Kai (5ô€ jièv
1Í K€<|>aXTJ Tils' Tio'Xcws" TÒ 06 y« XoiTiòv aTiav acucia TiavTTj Siáfyopov TIV,
€T€poioiJH€vov €Íç àya9óv. Kai oí |ièv €^co8ev CTTpaTcuaanevoi OÙK âv Ixoi TIC
€ÍTt€Ï»> ií)ç TÒ àpeÏKÒv ¿ifcuoovTO, o\ç èvctipeuov Kal oi ei; 'AXav<Sv Kal €Ï Tiv€ç

"
85 ' IcaárvTis- KavraKouCTivós (ed. L. SCHOPEN CSHB II-IV 1828-32 = PG 153 [1866] c. 60-
1300, 154 [1866] c. 16-370); ByzLit 1 465-476; ByzTurc 1 177-179; KULAKOVSKIJ 1899:67.
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tractava dels esdeveniments del període 1320-56 (amb alguns comentaris que
abasten fins al 1362).

5.26.1. Aprofitant la guerra civil entre Andronic n (1282-1328) i el seu nét,
el futur Andronic III, el tsar búlgar Jordi II Terter (TepTepris1 ó TU v Muaûv
ßaoiXeuc) va envair Tràcia l'any 1322, conquerint la ciutat de Filipòpolis (avui
Plovdiv), però va veure's obligat a retirar-se quan el jove Andronic contraatacà,
morint l'any següent: "Terter, tan bon punt s'apoderà de Filipòpolis, temorós que
els bizantins, llançant-se-li a sobre en trobar-se mancat d'efectius, no l'ocupessin tal
com ell ho havia fet, i atès que es trobava als confins entre el seu regne i l'imperi
bizantí, va enviar a defensar la ciutat mil genets escollits d'entre els alans i els
búlgars i dos mil soldats d'infanteria lleugera, que tenen pels més bel·licosos. Llurs
comandants eren ítiles i Temeres, alans d'origen, i l'hongarès ínas; n'era general en
cap el rus Ivan, resolt a l'hora d'actuar i molt experimentat en l'estratègia: aquests,
després de la mort de llur rei, no abandonaren la ciutat, sinó que, mantenint-s'hi, la
defensaren".86

© Probablement, els aliats dels búlgars foren alans moldaus en connexió amb
l'extinta Horda Noyai. Sobre els antropònims ' ITÍXTIÇ & TCUTÍPTI?, d'origen turco-
mongol, vid. §§ 5.43 & 5.50; sobre l'hongarès 'Iva?,ByzTurc II 127. Un cop
finat Terter, Filipòpolis fou assetjada sense èxit pel jove Andronic durant quatre
mesos i recuperada poc després per un dels seus lloctinents.

5.26.2. Cantacuzenos dóna el text original en grec vulgar d'una carta que,
com a emperador, li adreçà l'any 1349 el soldà egipci al-Nasir Hasan (r. 1347-51 &
1354-61). Vet-ne aquí el principi: "en el nom de Déu, el clement, el misericordiós.
Que Déu altíssim allargui per sempre els dies de l'imperi del gran, el benefactor,
l'assenyat, el lleó, el valerós, l'impetuós en els combats, al qual ningú no pot
enfrontar-se, el més savi en la seva religió, el més just en la seva terra i contrada,
fonament de la fe i de la religió dels cristians, columna inamovible de tots aquells
qui han rebut el baptisme, defensor de la doctrina de Crist, espasa dels macedonis,
un Samsó, emperador dels grecs, emperador dels búlgars, asènides, valacs, russos
i alans, ornament de les doctrines de georgians i siris, hereu del seu imperi
autòcton, senyor dels mars i dels grans rius i de les illes, Àngel Comnenos Paleòleg
Cantacuzenos".87

86 loan. Cant. Hist. 1, 36 (ed. SCHOPEN CSHB II, p. 173 = PC 153, cv 249-252): ó yàp
T€pT€pT|ç ä\ia TtJ TT|V <J>iXiTiTiouTtoXvv KCtTaaxciv, Seíaas" HT) aÍGiç oi 'Po)|iaîoi
€Tï€X9ovT€S'> Sià TT|V òXiyav6píav, coa-ncp Kai aUTÓç, 4'Xcoaiv aUTtiv, ana S 'cm KOI
¿v ópíoi? TÍV TTJ? €K€ivou Kai ' Pwjiaíwv Tiyenovíaff, x^Xun*? \ikv vniieasr XoyaSaff ¿£
' AXavtSv Kai Muaoîv, Kai Sic TOOOÚTOVIS' TicÇoùs' TieXTaoTas', oî ÔOKOÛOI jiaxijiüÍTaToi
€ivai Tiap ' aÙToîs", TTJV tiáXiv «ÍTicn^ <j>poup€Îv. a.pxovrf.ç Sk f\aav aUTÓiv o, T€

KOI ó TenTÍpT)?, TÒ y¿vos1 ' AXavoí, Kai'lvac ó e£ OoyKpwv OTpaTTiyoff 6¿ etii
' IßeivTis" ó'Puts Kara T€ X€îpa yevvaîoç Kai en'ncipoVaTos' OTpaTT|y€Îv oî Kai

TOU ßaoiXe'us" aÙTwv, où KarcXmov TÍ)V nóXiv, àXX ' €<t>poúpouv
\ivo\nec.
87 loan. Cant. Hist. (ed. SCHOPEN CSHB IV, p. 94 = PG 153, c. 109-112): «iç TÒ ovona TOU
0€oO TOU IXeoOvTOS" Kai cXeTinovoc. jiaKpoTinepcuaoi ó ecòç ó ÍÍ$WTQC TiavTOTe TÒÇ
T|H€pas· TTJ? ßaaiXeiac TOU ncyáXou, TOÛ €Ù€py€TiKoû, TOÛ <j>povínou, TOÛ Xeoi^os:, TOÛ
àvSpeíou, TOU èv TroXenoiç OPHT^TIKOÛ, €is ov où oiíuaTaí TIC 0Ta9f¡vai enupoa9€V
aÙToû, TOÛ ao<|)u)TaTou ciç TÒ 6oy|ia aÙToO, TOÛ SIKOIOTCÎTOU ciç TÒV TÓTIOI' Kai TT|V
Xüjpav aÙToû, TOU oíncXiou TTIS" mcrreios' Kai TOÛ SoynoTosr TWV XpiOTiavcSv, TOÛ
KÍOVOÇ TOÛ àacioTou a-navTwv TWV ßeßatiTianevwv, TOU ßoTieou TOJV ooyfiaTcav TOÛ
XpioToO, TT\S aTiaOT!? TWV MaKCoóvwv, TOÛ SajiiJííSv, TOÛ ßaaiXewc T(3v ' EXXiivoov, TOÛ
ßaaiXecüc TÓ>V BouXyápwv, TOÜV ' Aaavííuv, TWV BXáxtov, TWV ' Poíatov K«I TWV ' AXavwv,
TTJST Tintí? TOU ooyjiaTo? T<5v 'Ißiipwv Kai T&V ¿úpwv, TOÛ KXt]povó|iou TTJÇ
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© La relació de pobles sotmesos a l'emperador, per bé que excessiva en
aquella època de decadència, no ho és tant si obeeix a una supremacia religiosa i no
política, com deixen entreveure les nombroses qualificacions pietoses i la menció de
les esglésies georgiana i siria; en aquest cas, tindríem indicis d'ortodòxia entre els
alans; per a la datació de la carta, ByzTurc 1179, amb bibliografia; l'encapçalament
ei? TO ovoua TOU 9eoO TOU eXcouvroc Kai èXerinovos1 és la traducció grega de la
fórmula àrab bismi allahi al-rahmani al-rahími. Els asènides (TÛV ' Aaai/ítav) eren
els membres de la dinastia búlgara dels Asen, exiliats a Bizanci des del 1280 (cf.
ByzTurc II77). L'epítet "espasa dels macedonis" (rr\ç anae^ç TÛV MaKcSóvwv)
potser fa referència a l'ofensiva que Cantacuzenos va dirigir els anys 1349-50
contra enclavaments serbis de Macedònia.

5.27. Joan Cínnam.88 En una còpia incompleta (cod. Vatic. 163 s. Xni),
sovint un resum de l'original, ens ha arribat una història C EmTO|irí) dels regnats de
Joan II i Manel I Comnenos (1118-80), obra del secretari imperial (ßaaiXucoc
Ypa^n«TiKÓç) Joan Cínnam (s. XE), la principal font per a aquest període; el seu
estil, fortament arcaitzant, inclou l'ús d'antics etnònims, com ara Maaayerai (sic)
= "alans" (ByzTurc H 162).89

5.27.1. Després de la mort del rei normand Roger n de Sicília ( Poyépioç) el
26 de febrer del 1154 i l'entronització del seu fill Guillem I (riXiéXu-oç), Manel I
Comnenos va dirigir una ofensiva contra Itàlia, en un intent de restablir-hi els antics
dominis bizantins; en alguns episodis d'aquesta guerra, Cínnam esmenta mercenaris
alans al bàndol grec:

a) "l'emperador va enviar a Itàlia un estol carregat de genets alans, alemanys i
també romans; manava els alans Joannaci, anomenat Crítoples, i els alemanys
Alexandre, d'origen llombard, però molt fidel als romans i a la causa de
l'emperador".90 Més tard, durant el setge de Brindisi (BpevTe'oiov) el 1156, els
bizantins "enviaren a escaramussar dos barons escollits i experimentats en el
combat, un cert Joannaci Crítoples i Pèrames, d'origen turc, junt amb georgians i
alans; Í tan aviat com van entrar en contacte amb els enemics, que havien establert
llur campament a una distància de quaranta-cinc estadis, atacant-los en retirada de
prop per l'esquena n'occiren molts de la reraguarda, capturaren nombrosos cavalls
de càrrega i tornaren a Brindisi després d'arrabassar-los l'estendard".91

aÙToû, TOÛ aù8€VTou T<ßv 6aXaCT0o5v Kai To5v TioTa(i<3v TUV [icyáXcjv Kai TWV
v, ' Ayyc'Xou Ko|iVT|vou üaXaioXoyou KavraKouCnvoO.

88 ' IwaVvTür Kivvanos- (ed. A. MEINEKE CSHB XXVI 1836 = PG 133 [1864] c. 309-677);
ByzLit 1 409-416; ByzTurc 1 180-183.
89 L'índex de CSHB esmenta uns Alani que no apareixen al text; el passatge en qüestió (loan.
Cinn. 2, 19; ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 88 = PC 133, c. 413) parla d'alemanys, en concret,
de l'accés l'any 1152 de Frederic I Barba-roja («tpcScpiKosO al tron de l'Imperi Germànic (TO

90 loan. Cinn. 4, 6 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 148 = PC 133, c. 485): èv TOUT«,) 6è ó
OTÓXov, Maaay€T(3v T€ Kal FcpnavcSv ÍTiirécov Kai 6f| KaX 'Pw^aíwi' aUTÒv

€'·s' 'IfaAíav €Ti€n*ii€v. ipX€ 6è MaaaycTíSv \i€v ' Iu>avvaKios ov
€Tt€KáAouv, Fípuavüiv 6è ' AXc^avSpoc, AoyyißapSoc \t€V TO yevoc Xíav 6è

€XÜ)V' €ç T€ 'Po)(iaíouç KAI TO ßaciXccüS" TipáyiiaTa.
91 loan. Cinn. 4, 13 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 167 = PG 133, c. 505): ov6p€ TOÍVW
6uo 6oKÍnü) TO €\ç Tac naxa? eiuXe^anevoi, ' IwavvaKióv re Tiva KpiTOnXiiv Kai

IlepaTiy javos, ana "IßTjpai Kai Maaayé-rais ¿4> ' w aKpoßoXiacaeai
oi xal €Ti€i6í) rdxíora TOÍS tioXcnioi? auvéjuíiav npò TievTc TIOXI Kal

aTaoíwv TÒV x^pŒ^a •nti^a^cvois', €v T-Q eyyi/ocv ànonopeia KaTÒ
VCÚTOU aÙToî? èni0€(í€voi •noXXous' T£ TWV ¿m TTJ? oùpayiaç €KT€ivav Kal ÏTITIOUS'
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b) en una altra ocasió, mentre l'estrateg Joan Ducas (' IwdvvTis1 ó AOÚKCXÇ) es
preparava per a assetjar el castell de Boscos (BÓCTKOV (J>poupiov), "emportant-se
alguns dels seus homes, Ducas va anar a examinar-lo; però quan va apropar-s'hi,
els de dins, embravits, sortiren al seu encontre i, en irrompre enmig d'ells, van
ferir-ne quatre, tot i que també van caure dos dels seus. I la lluita va esdevenir
llavors més cos a cos, però els romans, units pel seu valor, van foragitar els
enemics. En aquest combat, entre molts altres dels romans, van distingir-se dos
alans".92

© Mercenaris alans i georgians lluitaren també junts contra els normands a
Tessalònica l'any 1185 (cf. Eustaci § 5.25); per a népaai = ToOpKoi, cf. ByzTurc
II 216-18; quant a naïpaiin.? = turc Bairam (ibid. 209). Quant al cap dels alans
Joannaci (Joanet) Crítoples C Icjawaïao? KpironXTi'ç), sembla un grec; en tôt cas,
ja no es un exusiocràtor com el documentat per darrer cop l'any 1107/8 (Anna
Comnena § 5.22.3).

5.28. [Joan Escilitzes].93 L'obra històrica (2u voijjis1 íaropiuv) de Joan
Escilitzes, mort a finals del s. XI, tractava dels fets entre els anys 811 i 1057;
tanmateix, una part de la tradició manuscrita presenta una continuació que arriba
fins a l'any 1078, considerada en un principi fruit d'una segona edició però
atribuïda avui a un autor anònim.

5.28.1. Segons el Scylitz.es continuants, l'any 1078, davant de l'avanç de
l'exèrcit de Nicèfor Botam'ates, que s'havia autoproclamat emperador en comptes de
Miquel VII Ducas (1071-78), esclatà una revolta a Constantinoble: "hom va
capturar l'emperador Miquel, que havia fugit al palau de Blaquernes amb l'augusta
Maria d'Alània i el seu fill Constantí Porfirogènit, i el feren passar a la vida
monàstica al monestir Estudita, a on van trametre'l en una vil muntura després de
sis anys de regnat".94 Més tard, "l'emperador [Nicèfor HI], en morir la seva muller
Berdena, proclamada emperatriu alhora que ell, en prengué una altra. Car moltes li
eren ofertes en matrimoni: Zoe, la filla de l'emperador Ducas, que era donzella i de
formosa aparença, i també moltes filles de senadors en edat de casar-se; però ell
preferia una d'aquestes dues, l'esposa de [Constantí X] Ducas i després de [Romà
IV] Diogenes, Eudòcia, o bé la del fins feia poc emperador Miquel, Maria d'Alània.
Així, doncs, va enviar a buscar Eudòcia, i ella l'hauria seguit joiosa; en assabentar-
se'n, però, un cert monjo aleshores famós per la seva virtut al qui anomenaven per
tot altre nom santíssim, va esforçar-se a impedir aquest absurd per tots els mitjans,
suggerint a Eudòcia moltes maneres de poder reprimir el seu desig. L'emperador,
doncs, va prendre impúdicament Maria per muller i va cometre sacrilegi amb ella, i

T(3v CTK€uo<t>ópü)v auxvoùç TJXaaav, aT)\i€Íóv TC a<j>ôç à<t>€Xóii€v<n ¿m

92 loan. Cinn. 4, 6 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 148 = PG 133, c. 485-88): òxíyous- TOÍVUV
T(3v Ti€pi aUTÒv ¿tiayonevoc ó AouKaç r\\9e. •nepiaKOTiTJauH' aura. ¿TT€i6T) 5è ¿yyùç
€yev€To, 0apaiíaai>T€S' oí IvSov è-ne^eoav, fis \iéaovç T€ è UTIÍTITWKÓTCC Te'-rrapai
(lev aÙTwv €<T|ní(i)aav, €Ti€aov Sk Kal aùrwv ôuo. Kal T| 0u(ißoXi| ànò x€lpò? T)6T|
HâAXov ¿yívcTo. àXX ' emauaTavTec 'Pu»(jiaîoi TTJ a<J>€T€pç àp€T-Q TOÙÇ noXcuiouç
atretooavTo. èv TOÚTI^ T<J -novcp aXXot T« TiXctcrToi 'Ptüpiaíwv av6p€ç yeyovaaiv àyaoov
Kal 6uo Macray€T(3v.
93 'IÛXXVVTIS- ZKuAÎTCns- (Scyl. cont. ed. I. BEKKER CSHB XXXV 1839 = PG 122 [1864] c.
368-476); ByzLit I 391-393; ByzTurc I 190-194;
94 loan. Scyl. cont. (ed. BEKKER CSHB XXXV, p. 734 = PC 122, c. 465): Kaeaipoûoi 5è
Kal TÒV ßaaiXeuovTa MixaíiX ^uyofra €Íff TO èv BXaxepvais1 àvctKTopa aùv r-q
AùyouoTTj Mapia TTJ ¿^ 'AXavwv Kal TO} TOUTOU naiöi KwvaTavTÍV(\> TÔ}
nop4>upoy€WT)T(i>, Kal Tipòç TÒV novTÎpT) ncTaXAUTTouot ßiov, T-Q TOU STOUOÍOU

TOÛ ú-no¿iuyvou •napaTren^avTCS' nov(5, iiovapxTÍaavTa
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hom condemnà immediatament el sacerdot oficiant per haver consagrat un adulteri
flagrant. Miquel, després de tonsurar-se, fou investit bisbe d'Efes per decisió del
patriarca i dels métropolites. Va anar-hi només una vegada i, en tornar, va romandre
al monestir de Manel, guanyant-s'hi la vida amb les seves pròpies mans.
Tanmateix, fou honorat per Alexis Comnenps quan, més tard, fou emperador, i va
morir durant el seu regnat, després d'accedir a perdonar per les seves faltes en el
seu llit de mort la seva esposa Maria, que havia esdevingut monja després de
l'abdicació de Botaniates".95

© Sobre l'origen de l'augusta Maria d'Alània (rj Avyou'aTT} Mapía TI è£
' AXavûv), vid. Joan Zonaras (§ 5.30); per a les seves intrigues amb els germans
Comnenos durant el regnat de Nicèf or III Botaniates (1078-81), vid. Anna
Comnena (§ 5.22.1); en general, cf. KULAKOVSKU 1899:55 & n. 3.

5.29. Joan Xifilí.96 Nebot del patriarca homònim (r. 1064-75), el monjo
Joan Xifilí va escriure per ordre de l'emperador Miquel VII Ducas (r. 1071-78) un
resum dels llibres 36-80 (= anys 68 aC-229 dC) de l'obra històrica de Cassi Dió
Cocceià (€TUTop.Ti TTjs1 Aícjvoç TOU NiKa€cjç 'PcduatKíjs' íoTopíoE?), gràcies al qual
coneixem el contingut dels llibres d'aquella que no ens han pervingut (vid § 3.4).

5.30. Joan Zonaras.97 El manual d'història universal
íaropiuv) en divuit llibres del monjo Joan Zonaras, redactat a principis del regnat
de Joan JJ Comnenos (11 18-43), va des de la creació del món fins a l'any 1 1 18 i és
l'obra més rellevant dins d'aquest subgènere, ja que el seu treball no fa servir les
antigues cròniques aleshores en ús, sinó que neix d'una laboriosa investigació a
partir de nombroses fonts clàssiques i bizantines, entre elles algunes que no ens han
pervingut.

5.30.1. En parlar dels orígens de l'emperador Lleó III (717-41), Zonaras
explica que va rebre de Justinià II (705-11) la dignitat d'espatari i fruïa de la seva
familiaritat: "llavors fou enviat per ell als alans per tal de revoltar-los contra els

95 loan. Scyl. cont. (ed. BEKKER CSHB XXXV, p. 738-39 = PG 122, c. 469-472): ó 6è
ßaaiXeus" TTJ? yuvaiKÒS" aÙToû •v€\€vrr\oaar\s TT)? B€pôT|VTjs" á'na T^J àvappijaei
avayop€u6€ÍOT|S' Kai aUTTJs', CTCpav T|yay€TO. TioXXai \ikv yàp aUTíJi ¿nvT|aT€ÚovTO' Zaní
T€ yàp T) TOU ßaaiXctüS' TOU AOÚKCC OuyaTijp, tiapQévoç ouaa KCÙ T<£ €ÏO€i cuirpeniís',
àXXà Kai TcSv ouyKAijTiKaiv euyaTcpcc TioXXai, aîpav exouaai yá\iov ò 6è (líav
fipeÏTo T<3v 6úo, TÎ TT)v TOU AoUKCt aií^uyov KOI avQiç TOU Aioycvouc ExiSoKÍav T\ TOU
Ivayxoç ßaaiXciiovTos' Mixaf)X Mopíav TTIV ¿í 'AXavaiv. arcXXei yoûv XTI(|ÍÓH€VOS' TT\V
EüooKiav T| oè T|KoXoú8€i TT€pixap<3s'. oTiep yvoùç ó TTjviKaUTa CTI ' òpeT·q
6iaß€ßoT)(ievo? novaxós', ov Sr¡ Kai -navayiov àvT ' âXXou -navTOc €K<íXovJV òvónaToç,
navTi TpÓTKj) OiaKüjXueiv èanoiîSaae TO aTo'nTina, -noXXtôv u-nonvtiaas" aÙT^v Tc3v
Suvanévcüi» KwXOaai TÍ\Ç •npoSujiías'. aycTai TOÍVUV TTJV Mapíav àTTripuSpaanevu)? ó
ßaaiX€us", Kai ícpoXoyeÏTai aÙTiq, Kai napaviTÍKa KaoaipcÎTai ó îep€ÙS' û>S

noixcíaç T€T€\€(HÎ€VC\Ç. ó 6è MvxaijX rf|v Tpíxa Kcipanevoç «JiTÍ4"V TO^
Kai TeSv |iT)TpoTioXiT(3v x€ipOTOV€ÎTai 'Efyéaov àpxi€p€iJS'. âîia| ^€VTOI

èv ¿K€ÎVT) €<j)OÎTT|O€, KOI vTtoaTpétyas €(i€iv€i' €v Tq TOU Mayouf|X tiovf],
Xepoiv iôiavs" €pya<o'n€voç. ¿TijiTfeii 6è ôia^epo'vTwç ÚTIÒ TOÛ j»€Tà TaÛTa
ßaaiXeuaavTos1 'AXc^íou TOÛ Kopivrivoû, €(}> ' ou 61) Kal CKOIUTÎSTI, TTJV éauToO ou^uyov
Mapíav jieTa TTJV TOÛ BoTavciaTou KaSaipcaiv novaxT)v ytvoflewiv oujiTtaScias' T<3v
€1? aÙTT)v €TtTaicrn€Vu)v à^ioîoa? èv -rf¡ T€X€irr5.
96 ' Iwa'vvns- ó Hi<t>iXîvos- (cf. l'ed. E. CARY LCLI-IX 1914-1927 de Cassi Dio); vid.
97 'ItüdVvns- Zwvapâs- (ed. Hist. 13-18 Th. BÜTTNER-WOBST CSHB XLV 1897; PG 134
[1864] c. 40-1414 & 135 [1864) c. 9-326 donen la vella ed. DU GANGE 1686-87); ByzLit 1416-
419; ByzTurc 1196-200
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abasgos, que havien fet defecció de l'Imperi Romà".98 Després d'exposar el motiu
d'aquesta rebel·lió, l'abús de poder per part dels apx°VT€s1 bizantins que
administraven Abàsgia, segueix: "per això, Justinià Rinotmet, que desitjava venjar-
se'n, va enviar l'espatari Lleó als alans, que Procopi anomena albans, amb molts
diners, ja que volia armar-los contra els abasgos, llurs veïns. Lleó, després de
marxar allà i passar-hi molts anys, va tornar-ne més tard i amb prou feines, sense
trobar ni Justinià, que havia estat mort, ni tampoc Filípic (711-13), que havia estat
destronat i privat de la vista, com hem dit".99

© La font d'aquests passatges, molt més detallada, és Teòfanes (§ 5.16.2).
Procopi (§ 5.15) no equipara alans i albans, tot i que és un error freqüent en la
tradició; el ms. Vindob. hist. 16 (s. XV) també afegeix al primer text: àXavoùç t]
aXßavous1- OÚ'TCO yap TOÎÇ TraXaioîçr òvonaÇovToa "alans o albans; car així són
anomenats pels antics".

5.30.2. Sobre els amors de Constantí EX Monòmac (1042-55) llegim: "en
morir [l'emperatriu Zoe], com hem dit, el basileu, inflamat encara per la passió, va
introduir a palau una joveneta, donada als romans com a ostatge pels alans i filla
d'un dels seus caps, i, després de proclamar-la Augusta, va assignar-li un seguici
imperial i una renda generosa. I si no hagués respectat l'emperatriu Teodora i més
aviat s'hagués avergonyit de l'il·lícit d'un quart matrimoni, hauria proclamat la seva
amant basilissa i l'hauria adornada amb la diadema. En morir ell, però, a l'Augusta
no li va durar gens la seva felicitat, sinó que va tornar a la seva condició anterior
d'ostatge". i°°

© Aquí la font de Zonaras és Miquel Psel·los, més complet (§ 5.33.1), que
afirma que la noia era filla del rei d'Alània (GuyÓTpiov TOU ¿Kctae pooiXeuovToc).
El terme àpxTiyeToOvTeç pot comparar-se amb l'estrat social dirigent de Nicolau
Místic (§ 5.12.2); en general, cf. KULAKOVSKU 1899:55 n. 1.

5.30.3. Diversos passatges del darrer llibre de l'obra de Zonaras parlen de
Maria d'Alània (TI é£ ' AXavûv Mapía), esposa de l'emperador Miquel VII Ducas
(1071-8); coronada ßaaiXiaaa, va engendrar-li un fill que aquell va anomenar
Constantí en memòria del seu pare Constantí X (1059-67) i va prometre a la filla del
normand Robert Guiscard (TÒV Aoyyißapoias1 liyeuovetiovra 'PoiiTrepTov),
després de cenyir-li l'emblema de la reialesa (Hist. 18, 17); quan, poc més tard,
Nicèfor UI Botaniates (1078-81) fou proclamat emperador, va casar-se també amb

loan. Zon. Hist. 15, 1, 4 (ed. BÜTTNER-WOBST CSHB XLV, p. 249; PG 134, c. 1316):
€OTa\To -nap ' aÙToO -npòç rovç 'AXovoií?, auyKivríowv aÙToùç KOTO rcSv

'Aßa0yü>v àtiooTavTwv TÍ)? 'Pconaícúv àpxTJs".
99 loan. Zon. Hist. 15, 1, 19-20 (ed. BÜTTNER-WOBST CSHB XLV, p. 251-52; PC 134, c.
1317): Sià TOÛTO Ti'aaoSai ôcXwv aùroùs" ó pivÓT^To? ' louariviavosr cJTeXXci TÒV
crnaöapiov Aeovra Tipos TOUS ' AXavcnîs', oOs° 'AXßavous1 ó TTpOKÓTiios' ypa<t>€i, XPTÍH<ÏCT'·
TiXcíaToisr Kara TWV 'Aßaaycov ónópcov OVTWV aÙToîç, cmXíaai TOVÎTOUÇ ßciiXonevos".
€K€Î TOÎVUI» ó A€<Í¡V y€vo\i€.vos KOI avxvoùç ôiarpiî^iaff ¿viauTous', òtpè KCÙ nóXi?
¿•naveX-nXue«, HTÍTC TÒV ' loucmviavòv €ÚptiKüís' (àviípeTo yap), HTÍTÇ [ii]v TÒV
<t>iXiTTTiiKÓv (Ka6iáp€TO yàp TTTipweeís', ú>s cipTiTai, Ka\ TO önnutTa).
100 loan. Zon. Hist. 17, 28, 3-5 (ed. BÜTTNER-WOBST CSHB XLV, p. 648; PG 135, c. 229):
rf(c $€, u>s €Ïpï)Tat, eavoiíotiç, ó ßaoiXcuc CTI (JjXeyuaívwv -ncpi TOÙÇ cpcúTay
€Tt€iaay€i Tots' ßa<JiX€iois' ncípoKCt Tiva, ó'nT]pa So6€Îaav 'Pwnaioig" è^ 'AXav<3v,
Tiaîôa TIVO? T(3v irap ' ¿KÍIVOIÇ àpxîiy€ToiîvTu)v, Kal TaiÎTT^v 2eßaaTT|v ovo^acras*
ßaaiXciov aviTfj OepoTieíav Kai irXoirrou xaÇ>1T/^·av àneTa^c. Kai cl \ièv TTIV ßaaiXioa
@€o6tópav Tic-noí-nTo 61 ' aiSouç $ nâXXov TO rr\ç Terpaya^ías ·òcrxu'i'€To a0€<niov,
Kai ßaaiXiaaav âv TT)V èpu>\iévr\v TaiÍT-qv àvcïnc Kai oiaSrínaTi KaT€KÓ<3\ir\a€V.
€K€Ívou 6è eavovToç, où Tiap€jieive TÍJ 2eßa0T-q TO cUTÚXTina, àXX ' eíç TT)V
•npoT€pav
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Maria en vida de Miquel per a legitimar el seu regnat (Hist. 18,19); i, en accedir al
tron Alèxios I Comnenos (1081-1118), ella i el seu fill van retirar-se al palau tocant
al monestir de Sant Jordi de Mangana (ci? rà iv r^ uoví} TÛV Mayyavoov
ßaoiXeia), on, més endavant, Maria fou obligada a vestir l'hàbit i Constantí privat
de les seves insígnies imperials, incloses les sandàlies porprades que el distingien
com a TTop(J>upoy6WT|Tos· (Hist. 18, 21); tanmateix, quan va néixer la seva filla
Anna Comnena, Alèxios la va prometre a Constantí, però aquest va morir abans de
poder contreure-hi matrimoni (Hist. 18,22).

© Sobre Maria d'Alània, cf. Anna Comnena (§ 5.22.1), [Joan Escilitzes]
(font de Zonaras en aquest passatge = § 5.28.1) & Nicèfor Brienni (§ 5.35.1).

5.31. Jordi Paquimeres.101 Les "Relacions històriques" (Zuyypa4>iKal
íaTopíoa) en tretze llibres de Jordi Paquimeres (n. 1242, t ca. 1310) són la font
principal per al regnat dels Paleòlegs Miquel VIÉ i Andronic II (1261-1308), així
com per als primers anys d'activitat de la Gran Companyia Catalana a l'imperi
bizantí (Hist. 11-13), que inclouen com a episodi remarcable l'enfrontament dels
almogàvers amb un contingent de mercenaris alans.

5.31.1. En un capítol dedicat als orígens dels "tocaris" o mongols (Toxápcov,
ou? aUToí MovjyouXíouç Xéyouaiv), Paquimeres recorda com els khans («aviôotç)
de la Caspia, és a dir, de l'Horda d'Or, enviaren el cap Noyai (Noyas1) a sotmetre
els pobles al nord de la mar Negra (TÓÏS àvà TÒV Eu^eivov ßopeioic è'Bvecnv), que
havien estat sota l'autoritat de Bizanci fins al col·lapse a mans dels llatins el 1204,
però des d'aleshores eren independents (aUTovo|ia): "així, des que s'hi presentà,
[Noyai] se'ls va atreure i els va sotmetre sense esforç. I en veure-hi contrades
pròsperes i pobles capaços, per ells mateixos, de formar un imperi, va revoltar-se
contra els que l'havien enviat i va apropiar-se d'aquells pobles. Amb el temps, en
mesclar-se amb ells, els habitants de l'interior, vull dir els alans, els txerkessos, els
gots [de Crimea], els russos i els diferents pobles veïns, aprenen llurs costums i
junt amb aquests adopten llur llengua i manera de vestir i esdevenen llurs aliats".102

© La conquesta dels pobles esmentats, entre ells els alans, no fou obra de
Noyai, però l'error s'explica pel fet que hom li assignà la regió del Danubi inferior
com a feu i fou l'encarregat de les relacions de l'Horda amb Bizanci. Durant els
regnats de Tödä Möngke (1280-87) i Tola Buga (1287-90), fou Noyai qui governà
de fet, i el khan Toqta (Toutcráís-) només va assolir un poder efectiu després d'una
llarga guerra contra ell, que va culminar amb la desfeta i mort de Noyai a la batalla
de Kukanlyk (1299/1300 = 699 AH); el pas dels alans a Bizanci (§ 5.31.2) està en
relació amb l'activitat del seu fill Jögä als Balcans fins al 1301; cf. Baybars al-
Mansûrî (§ 6.6); VERNADSKY 1953:162-89; ALEMANY 1990-91:274-78.

101 rewpyios- IlaxuMpïis- (Hist. ed. I. BEKKER CSHB XXIV-XXV 1835 = PG 143 [1891] c.
443-996 & 144 [1865] c. 15-716); A. PAILLER CFHB XX1V/1-2 1984 [només Hist. 1-6];
ByzLit 1447-453; ByzTurc 1148-150.
102 Georg. Fach. Hist. 5, 4 (ed. PAILLER CFHB XXIV/2, p. 445; BEKKER CSHB XXIV, p.
345; PG 143, C. 796): TOUT ' apa Kai ¿«own. (jx/tvcis1 TipcxTcAaußave Kai KOTcßouXoUTO.
ioüv 5e xwpag" àpíTüíaaç Kai côvrç eiç àpxí|v KOTO o^âg" aiiTÓpKTi, à<j>tivia£€i jiev
ToSi» Ti€H<lfavTü)v KOI éauTo) TO €Qvr\ -npooKTOTai. a>S" Sé xp°vou

¿muiyvúvTes' a<j>íaiv oí trepi rf|V ncaóyaioi» KaTqucniíéi'oi, 'AAayoi Ac'ytú,
rÓT9oi, 'Pwaoi Kai rà TipoooiKoûvTa TOUTOI? 6ia<j>opa yc'vrç, €611 T€ ra
Havöavouai Kai yXavrrav T<$ e6ei ncTaAaiißctvoucri Kai OToATJv, Kai ci?

yívovTai. •
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5.31.2. A principis del s. XIV, gairebé tota l'Àsia Menor es trobava en mans
dels turcs (lïe'pacu), fet que va portar Andronic II (1282-1328) a cercar ajuts
externs per tal de remeiar la situació: "aquell any (1301/2) van esdevenir-se aquests
fets: el poble magnànim dels alans, en nombre d'unes setze mil persones, de les
quals més de la meitat eren aptes per a la guerra, deslliurat de la seva submissió a
Noyai, que havia mort en combat, tractava d'entrar al servei de l'emperador, i,
adreçant-se al bisbe de Bitzina, li suplicava que l'emperador els acollís mitjançant la
seva intercessió. Les contrades orientals de l'imperi es trobaven aleshores en una
situació molt greu, i, en notificar el bisbe de Bitzina la seva súplica, ho van tenir per
bona sort, ja que es presentaven en el moment oportú; car eren els alans que
lluitaven al costat de Noyai, i gràcies als quals aquell va assolir gran èxit. I per
aquest motiu consideraven la seva arribada un remei d'origen diví, improvisat just a
temps en llur auxili. Els foren enviades lletres imperials, i, tots a una veu,
emigraren en llurs carros i tartanes. I l'emperador els va proveir de tant blat com
pogué, fornit per les regions de Tràcia i Macedònia. Després de rebre llurs prohoms
i d'acollir-los amb benevolència, de procurar-los soldada amb impostos públics,
d'equipar-los, el més sovint, amb els cavalls dels seus propis soldats i
d'encomanar-los als auxiliars romans que trobaren adequats, l'emperador els envià
cap a llevant, on també havia decretat que s'establissin".103

© A causa de la gran quantitat de passatges dedicats a aquests mercenaris,
donem aquí només un resum dels fets posteriors, que esperem tractar amb més
detall en un futur estudi monogràfic; per a la cronologia, vid. PAILLER 1990; per a
l'origen d'aquests alans, cf. ALEMANY 1990-91. Descrits com un poble molt
bel·licós (npòç oè TToXénous" KOI Xíav àpetKÓv TC Kai \iaxt-\iov), foren repartits en
tres grups (Hist. 10, 16; ed. 30815-3093):

a) una part travessà l'estret de Cal-lípolis (KaXXíou nópov) i, tot i dedicar-se a
saquejar la població bizantina, va obtenir una victòria, junt amb les tropes imperials,
en un lloc anomenat Quena ("l'Oca": Hist. 10, 16; ed. 3101 Kara TO'TTOV rfiv

); després, sembla que es va incorporar al tercer contingent (Hist. 10, 17; ed.

b) hom va trametre'n un altre cos a l'heteriarca Muzaló, a càrrec de les tropes de
Bitínia (TÓ> MouCa'Xcw ' AXiCoJvcuv fiyeuovcu'ovTi); el 27 de juliol del 1302, però,
els turcs d'Osman O ATJIÔV) infligiren una gran derrota a Muzaló en la batalla de
Bafeu (Babeos1), i gran part d'aquests alans caigueren mentre protegien la retirada
dels bizantins cap a Nicomèdia (Hist. 10, 25; ed. 33410"16).

03 Georg. J'ach. Hist. 10, 16 (ed. BEKKER CSHB XXV, p. 307-8; PC 144, c. 337-39): Tau-ra
(lev TOU CTOUS- «Keivou yeyovci" 'AXavtôv 6è n€ya8u|iov lOvo? (¿ací OCKO Kal é'4i
XiXiaôaç Tio0oú(i€vov, ¿Sv TO írnèp TÍjucru naxijtov T)v, àmoXueèv Noya Kal TTJÇ ÚTI '
€K€Ívii> ôouXeiaç ¿v TioXcV^) ànoXwXoTOS', è^iÍTOuv -npoaxwpcív ßaaiXct, Kal T<?
àpxiepeî •npoaeXeovTec Bi-r^ívns' ÍKETCUOV 6i ' aÙToû ßaaiXea o^â? 5e'x€cr6ai.
èvóaouv yoûv Kai Scivcüs" eixov TOT« TA Kara àvafoXtiv, Kai TOU BiT^ívns1 TT[v a<t>¿5v
àyyc'XXovTos" ÍKCTçíav cpnoiov ¿Xoyí^ovTo (¿ç KoipóvS ' è.mcnavTU>v aÙTOùg1 y«p
€ivai Kai TOU? Tip Noy4 irapaam£oi'Tas'> Kal 61 ' wv ¿KCIVOÇ TO jtcyaXa KaTwpéou.
Kal Sià TOÛTO TT)V a<i>c3v a<j>i£iv 9€o8ev Tivà urixai'Tiv -qyouvTO cUKoipais'
crx€5laa9€ïaai' í'1? àpwyrív. ypaiinara T€ Tiap ' aÙToùç ßaaiXiKO Kare·níH'novTO, KOI
•nannXfiecl 6<t> ' a\ia£uv Kai Xantiiivaic tipoatiuTojioXou*'. Kal ßaaiXcws1 orí tiX€Í<TTT|v
€K xu)P(2i' OpaKiKwv T€ KOI MaK€6oviK(i3v TT)V ¿Keívcüv TiapeaKeiiaKei aÍTTiaiv. TOUS
S4 y€ (leyiCTTâvasr ¿Keivwv elaayaywv Kal ^iXo^pova)? Sc^iwaancvos', CK auvSoaiciSv
Koiywv Ta €K€Ívtüv f.Toi\iáaac ¿4ítóvia( ?TI 6è KOI 'ÍTITIOIS: ÍKa^íóaas" ¿K TíDv iSícov
aTpaTiü)T(3v iia'XiaTa, TOÎÇ ÍKovoSc €X€iv cr<{)íai SoKoûai -napaSoùç SiaawaTaîs'

íois', «TI avaToXfis' (op(ia. TJV 6e Kal -npoaT€Tay(ievou Tipos* ßaatXctuS" aÙToùs1
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c) l'élite dels alans (TOU? KpeÍTTou?) va quedar sota les ordres de Miquel IX, fill
de l'emperador. Aquest va emprendre una campanya contra els turcs l'abril del
1302 (trepí TTOU -ràç TlaaxaXíovç finépaç), però, defugint la lluita, va recloure's a
Magnèsia de l'Hermos (Mayvr\aíq rf¡ KOTO TÒV "Epjiov, avui Manisa) i hi va
quedar encerclat per l'enemic (Hist. 10, 17-18). Quan va fer un any del seu pacte
amb Andronic, els alans van voler retornar a llurs llocs d'origen, pretextant que no
estaven acostumats a servir tant de temps en un exèrcit regular; Miquel els va poder
retenir tres mesos, però finalment desertaren, provocant així la retirada de
l'expedició (hivern 1302/3); llavors, travessaren la Propòntida per Cal·lípolis i,
arribats a la riba europea, s'enfrontaren al gran domèstic Alèxios Raül i l'occiren
quan els va barrar el pas per ordre d'Andronic (primavera 1303); penedits, però,
suplicaren perdó a l'emperador i aquest el va readmetre (Hist. 10,19-22).

El setembre del 1303 arribà a Constantinople "el llatí Roger junt amb set naus
pròpies i el més gran estol de catalans i almogàvers" (Hist. 11, 12; ed. 393 TÒV
Aotftvov 'PovTÇepiov ... ó'ua vaualv ioíaiç ¿TITO Kai auu.naxiKÓ3 crroXco ¿K
KaTeXa'vcuv KOÙ 'Anoyaßapcüv TrAeíara)); cf. a partir d'aquí el relat paral·lel de
Muntaner (§ 8.2). La Gran Companyia fou acantonada a Cízic, al suburbi anomenat

' ApTaKTiç (Munt. Cròn. 203 l'Artaqui, l'Atarqui, avui Erdek), on va passar l'hivern
(Hist. 11, 14; ed. 399). Quan anava a marxar de campanya contra els turcs, però,
va esclatar un enfrontament amb els alans, envejoses de la soldada dels almogàvers;
en voler aquests abusar d'una molinera, un ala els va amenaçar que farien a Roger
el mateix que al gran domèstic; els catalans respongueren amb una brega nocturna
que costà la vida, entre molts altres, al fill del cap ala Jordi (Hist. 11,21; ed. 4234 ó
TOU TÓJV ' AXavûv k¿¡Tiyou\ievo\j reojpyoûç rraî ç § 8.3) i degenerà l'endemà, 9
d'abril del 1304 (éd. 42311 poiri6po|ut3voç ¿WOTT)), en una batalla campal que es
va resoldre amb unes tres-centes baixes catalanes.

El resultat fou que, quan Roger va deixar Cízic, només l'acompanyava un cos
d'uns mil alans (42320-4241 TO TrepiXei^eèv 'AXavuv TrXfjeo? cóç ei? x^ío«?),
que el va seguir durant la campanya del 1304 a Àsia Menor i és esmentat per
Paquimeres durant la batalla d'Aulax contra 'Alî-5îr Kermiyân C AXioupaç) per a
alliberar Filadèlfia (Hist. 11,23; ed. 427); després, però, va desertar a finals d'estiu
durant el setge de Magnèsia, quan ja només en restaven uns cine-cents (Hist. 11,
31; ed. 4524 travöTinel únèp TrevTaKoaíouç;). Mentre tractaven de creuar a Europa,
aquests alans van interceptar prop de Pegues (riTiyaí) una banda d'uns nou-cents
turcs i, malgrat trobar-se en inferioritat numèrica, els delmaren (Hist. 11,31).

El següent episodi del drama són els fets decisius del 30 d'abril del 1305:
Roger cau assassinat a Hadrianòpolis en rebre una coltellada mortal a la ronyonada
d'en Jordi, que clamava venjança per la sang del seu fill (Hist. 12,24; ed. 52516'18

Ôe'xeToi Kaipíav rr\v rrXriyrjv ömoöev Sia TÓ>V ve4>pwv trapa TOO FecjpyoO
CrçToGvTos1 TO alna TOU ioíou uíoO); es tracta d'una revenja pels fets de Cízic, però
no sols de llur cabdill, sinó de tots els alans, que corren arreu on puguin enxampar
catalans (ed. 5271"3 è£e'9eov navTaxou, Ó'TTOU av Kai KaTaXTÍtjjaivTo
KoTeXavousO- Durant l'ofensiva de Miquel IX contra la Companyia, els alans van
prendre part a la batalla d'Hèmere o Apros (juny 1305); situats junt amb els
mercenaris turcoples a l'avantguarda de l'exèrcit bizantí, sota les ordres de Boesilas
(BocraíXaç), un germà del tsar búlgar Smiltzos al servei dels Paleòlegs, van fugir
després de la primera escomesa, conducta que Paquimeres atribueix al fet que hom
no els havia satisfet la soldada i, en canvi, Toqtai havia reclamat llur retorn a
l'Horda (Hist. 12, 32; ed. 549-551). Aleshores, com que no respectaren els pactes
concloses i es dedicaren de nou a saquejar territori bizantí, Andronic els envià el
tàtar cristianitzat *Cutzimpaxis (KouT£ínna£iç) per a apaivagar-los (Hist. 12, 32;
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ed. 553), però aquest es va uiúr a ells i va prendre per muller la germana del cap ala
Cirsites (Hist. 13, 4; ed. 5755-6 rf|v TOU TTPCOTCUOVTOS- èKtívuv KupaÍTTi àOeX<j>TÍv
§ 5.45). Després d'atacar els turcoples, que també infestaven l'imperi, fer-ne molts
captius i lliurar-ne alguns a l'emperador per a congraciar-se'l (Hist. 13, 14; ed.
590) entraren en negociacions amb el tsar búlgar Teodor Svetoslav (Hist. 13, 18;
ed. 602); tanmateix, la primavera del 1306, de camí cap a la frontera búlgara, la
revenja dels almogàvers, reforçats per mil turcoples, va posar fi a aquesta llarga
aventura mercenària en una cruenta batalla en la qual gairebé tots aquells alans foren
anihilats i llurs famílies, esclavitzades (Hist. 13, 19; ed. 603).

5.32. Laònic Calcocòndiles.104 L'obra històrica (
en deu llibres de l'atenès Laònic Calcocòndiles (ca. 1432-90) està

dedicada als fets del període 1298-1463 des de la perspectiva de l'evolució de
l'imperi otomà, per tal d'explicar la destrucció per aquest de l'estat bizantí i la
caiguda final de Constantinoble.

5.32.1. Després d'exposar com el basileu Joan IV Comnenos (1429-
1459/60?) de Trapezunt es veié obligat a pactar amb el governador d1 Amasia Xjdir-
beg (XtTipnTTCTis1) i a reconèixer-se vassall del soldà Mehmed II (1454),
Calcocòndiles comença, sense motiu aparent, un excurs sobre el Caucas: "la Iberia
és contigua a la regió de la Còlquida, i els seus reis no són pas d'obscur llinatge.
Aquesta regió s'estén des del lloc anomenat Bati (Bat'umi) i des del riu Fasis
(Rioni) fins a Caltziqui (Axaíc'ixe), el domini de Gorgur, Còrios (Gori), Caqueti
(Kaxet'i) i Tiflis (Tbilisi), ciutats aquestes que es troben tocant al Samaqui
(Somexi); els turcs viuen en aquest i ocupen separadament, més abaix de la ciutat de
Caqueti, al litoral, Sebastòpolis dels mingrelis (C'xumi), al domini de Dadiànnos,
Màmia, Samantaula, Gúrias (Guria) i altres ciutats del litoral. Alans, hunnes i
embos limiten amb les ciutats de la Iberia superior. Sembla que els alans s'estenen
al peu del Caucas; hom considera aquests, de bon tros, els millors guerrers en el
combat, i fan unes llorigues excepcionals; participen del culte de nostre Senyor
Jesucrist, usen una llengua del tot pròpia i fabriquen unes armes de bronze
anomenades alàniques".105 Quan explica com els ibers, després de patir l'atac dels
tàtars (ZKvStu), els van pagar tribut, afegeix: "després d'aquests fets, no molt més
tard, [els tàtars] van atacar alans, hunnes i sasos" (el text, però, queda tallat aquí per
una llacuna).106

104 AaóviKoç XaXKOKovSúXïïs- (ed. I. BEKKER CSHB XLVII 1843; cf. PG 159 [1866] c. 13-
556; l'ed. E. DARKÓ MI, Budapest 1922-27 sols ens fou accessible a través de QAUXC'ISVILI
1970:91-92); ByzLit 1485-490; ByzTurc l 230-236
105 Laon. Chale. 9 (ed. BEKKER CSHB XLVII, p. 467-468; cf. PC 159, c. 460-461): f| 6è

' IßT|p(a npoacxTÍsr ècm rcj TTJ? KoXxíSoç x^pa, KOI oi ßaaiXeic TOÚTWV OÙK àycvcís'·
6iT)K€i Sé T| xwpa à710 TOU Ba9u Xeyoncvou Kai airó «PaoiSo? uoTafioû é'ws" XaXrCixí,
lí TOÛ Fopyoupou aù9€fT€Îa Kal Kopíou Kal Kaxeríou Kal Tu<j>Xioíou, aúvcyyug'
ouaai ai noXcis1 aÎToa TOÛ Dajiaxíou, ToiípKWv OÍKOUVTWV èv aÙT<$ Kal ¿XÓVTOJV
Xcoplg" KaTwOev TOÛ Kax€TÍov •nóXeoas' TOU èv -napaeaXaaaíi? Kal TJ\S ScpaaTOTJOXewc
MiyKp€Xía>v TOÓ AaStavvou avOeirreíqi Kal Manía «ai 2anavraúXa Kai Poupíaff KOI
T(5v aXXwv TWV napaSaXaocríiüv TtóXetüv. ànò yàp T¿3v nóXcwv Tfj? ava>&ev ' IßTipia?
€Ía\ KOI oí 'AXavol ó'nopoi Kal Ouvoi Kal 'Eußoi. oí 5e 'AXavoí óoKoOaiv €ivai ÚTIÒ
TÒV KatJKaaov TiapaTcivovrcs1. OUTOI Kal es Ta naXiaTa avSpes" va\iiÇo\t.€voi Ta
TtoXcV'·a KpaTiaToi, TIOIOUVTCS" XwpÍKta ¿ÇaípCTa. -noXiTcuovTai Se OUTOI es TTJV TOÛ
Kupíou T||n5v ' Iiiaou XpiOToO 8ptiOK€Íav, 6iaxp<3vrai 6k <t>a>vq Í6í<y TÒ irapaTiav, Kal
otrXa ¿niTTiScuouaiv ano xa^KoO, TÒ 'AXaviKa KaXouneva.
106 Laon. Chale. 9 (ed. BEKKER CSHB XLVII, p. 468; cf. PC 159, c. 461): MCTÒ 5è
où TioXXiÇ uaTcpov, Tipos" T€ rovs ' AXafoù? jiaxcao'nívoi, Oufouç Kai Zaaoug".
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© «Himnes» (Ouvvoi ByzTurc II 203) i «sasos» (Zaooi) podrien ser turcs
cumans i saqsïn (cf. § 12.2), però els embos ("Enßoi) són una incògnita; per a les
habilitats dels alans com a fabricants d'armes, cf. el «Rondallaire anònim» armeni
(§ 7.7.1); si hom esmenta el seu cristianisme, és de ben segur degut a l'existència
de la metròpoli d'Alània (§ 5.38), però sobta la dada sobre la llengua. Pels límits
geografies que descriu, sembla que la Iberia ( I ßTipia) de Calcocòndiles és el reialme
de Geòrgia unificat (Sak'artvelo), tot i que aquest s'havia fragmentat en multitud de
principats mitjan s. XV; la traducció dóna entre parèntesis la forma georgiana dels
topònims (cf. QAUXÖ'ISVILI 1970:91-92). El Somexi (Zanaxíou) designa
l'Armènia georgiana; Gorgur (ropyoupou) és Qvarqvare III Jqeli, senyor del
saatabago de Same'xe, mentre que Dadiànnos (AaSióVvou) val per Dadiani, nom
d'una poderosa família senyora de l'Odisi, a Mingrèlia (Samegrelo), fet que
suggereix un error en aquest text confús, ja que Manía i ZauavTaúXa no semblen
ciutats, sinó antropònims, potser Màmia ïï (f 1414) & Samadavla (fl474) Dadiani
(cf. NB 448-9; SUNY 1989:45-47; en general, KULAKOVSKIJ 1899:60-61).

5.33. Miquel Psel·los.107 Un dels personatges més influents de la cort
bizantina a mitjan s. XI, Miquel Psel·los (1018-1097?) ens ha deixat, a més d'altres
treballs, una obra històrica (Xpovoypatfaa) que cobria el període entre els anys 976
i 1078 (de l'entronització de Basili II a poc abans de la caiguda de Miquel VII
Ducas).

5.33.1. Constantí IX Monòmac (1042-55), tercer marit de l'emperatriu Zoe,
vídua de Romà III (1028-34) i Miquel IV (1034-41), en morir la seva amant
Esclerena, "com que era curiós tocant als afers amorosos i no sabia apaivagar la
seva passió amb una relació senzilla, sinó que sempre despertava alguna nova
tempesta en record de les seves primeres aventures, va enamorar-se, tal com ja he
dit més amunt en alguna part, d'una noia d'Alània, que es trobava entre nosaltres
com a ostatge; aquest reialme no era gens assenyalat, ni gaudia de cap consideració,
però sempre va donar a l'Imperi Romà la garantia de la seva lleialtat. La noia,
doncs, era filla del rei d'aquella contrada, però no era pas d'una bellesa digna de
veure's, ni portava un ric seguici, ans només estava adornada de dues gràcies: era
blanca de pell i esguardava amb uns ulls formosíssims".108 Després de mantenir
certa discreció inicial, en morir Zoe l'any 1050, Constantí, malgrat no arribar a
casar-se amb l'alana per por de l'excomunió i de la coemperatriu Teodora, germana
de Zoe, va menar-hi vida conjugal i va atorgar-li el títol d'augusta (aepaarr\), que
ell mateix havia creat per a Esclerena, i una guàrdia de corps imperial (ooputj>opíav
... ßaaiXiKTi'v), dilapidant el tresor per a satisfer els seus capricis: "i aleshores, per
primera vegada, la terra dels alans va emplenar-se dels béns de la nostra Roma; les
naus mercants arribaven a port i de nou es feien a la mar, carregades de les nostres

107 Mix«T)X *€XXÓs- (ed. E. RENAULD CBB I-II 1926-28; reimp. 1967); ByzLit I 372-382;
ByzTurc I 265-268; *OSTROGORSKY 1969:327; BRÉHEER 1969:208.
1°8 Mich. Psell. Hist. 6, 151 (ed. RENAULD CBB II, p. 45): «u'oet 6è wv -ncpicpyos- TO
epwTiKÒ «al HT¡ «iSàtS" TO Tiaooç €ÍS" cUKoXíav 6iaXuaaa6ai iií^eu)?, àXX ' ací *n.va
etieycípaH/ KÚ^ara èiu rais TipoJTais" €Ùvaîs% èpç TIVOÇ neípaKos", wç noi KCÒ. âvw
nou TOU Xóyou Xe'XeKTai, c^'AXavíaç óp.TipeuouaTiS' r\\ñv ßaaiXeia 6è a\nr\ où -návv
a€jiVTÍ, où6è apitona cxouaa, T<$ 6è 'P<*>naíü)i> «pcÍTíi TO €X«yyuov àcl SiSouaa T-TJ?
moTCtoS" r\ TOÍVVV neîpaÇ OuyctTpioy TOU ¿KCÎOC ßaaiXeiiovTos' î\v, OÍJTC TO eïoos'
à£io6€OTov, oÜT€ TT)V Sepaiieíav cuôaiiiov, Ôual 6è nováis: KCKÓaii'HTo X«Pial> XeiiKÒv
T\v TÎ|V
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riqueses, aquelles per les que en altre temps era envejat l'imperi dels romans".109

En contrapartida, "dos o tres cops a l'any li venien d'Alània a aquesta jove augusta
servidors del seu pare, als quals l'emperador la mostrava dalt d'un escenari,
proclamant-la i anomenant-la esposa i emperatriu".110

© El primer passatge remet al text immediatament anterior, que explica la
història de cert favorit de la cort, un veritable bufó que de comediant (vmoKpiTTfc)
havia arribat a les més altes dignitats; aquest personatge, que va atrevir-se a cobejar
l'alana i a conspirar contra l'emperador, fou, tanmateix, perdonat (Chron. 6, 145-
150). En morir Constantí (1055), l'alana va retornar de nou a la condició d'ostatge
(Chron. 6, 155 TI jièv aeßa0TTi ciç ó^Tipeías1 avQiç (lepíoot XeXoyiaxai); en
general, cf. Joan Zonaras (§ 5.30.2).

5.34. Nicèfor Basilaces.111 Membre del cercle de Joan II Comnenos, el
teòleg i escriptor Nicèfor Basilaces (n. ca. 1115, t post 1182) ens ha deixat
panegírics d'aquest emperador i dels seus partidaris, entre ells d'Adrià Comnenos,
consagrat patriarca de Bulgària ca. 1140 amb el nom de Joan (Aóyoç eíç TÒV
aeßaarov Kûp ' ASpuxvóv).

5.34.1. Adrià tingué per pare el sebastocràtor Isaac Comnenos, nebot d'Isaac
I (1057-59) i germà d'Alèxios I (1081-1118); quant a la seva mare, fou una
princesa alana anomenada Irene; cf. Nicèfor Brienni (§ 5.35.1). L'encomi del
personatge, descendent així de dues il·lustres nissagues, comença en conseqüència
per la lloança dels seus progenitors. Sobre la mare llegim: "car, què serà més digne
d'admiració, la grandesa del seu poble o l'assenyalat del seu llinatge? Els alans són
el seu poble; la mare [d'Adrià] n'és reina, i, tal com escau als alans, d'antiga
opulència. Allí, al peu de l'alt Caucas, pastura el bestiar aquest gran poble de
múltiples tribus, quejo anomenaria el ramat de Crist, la flor dels escites i la primícia
del Caucas; i és un poble més bel·licós que els caucons. Si en veus l'exèrcit, ja no
buscaràs el valor enlloc més; si pots comprovar l'excel·lència que mostren en la
guerra, t'oblidaràs de xifres: car, així com uns pobles excel·leixen per llur multitud
d'efectius, d'altres ho fan per llur bravura i experiència en el combat, i aquest els ha
dominat tots i només serveix a Crist. Ja que fou captivat per les seves sagrades
paraules i ara té anomenada entre nosaltres per la seva observança del ritual i pel seu
cristianisme, i es complau a donar-se el nom de servidor de Crist i amic i aliat dels
cristians".112

109 Mich. Psell. Hist. 6, 153 (ed. RENAULD CBB II, p. 46): KOI TÓTC nptó™? ̂  TÓ>V
'AXawui' yt¡ -TÛV ano TTJS- Tinercpac 'Pounds- ènnenX-naro àya9<3v KaTiíyovTo oiv vflcc
Kai au6iç àvrjyovTo 4>opTÍ6es- ó'Xai To5v -nap ' TIHÎV TVHÍCÜV Kal oís tiaXai TÒ rûv

' Pojuaíojv €ÍT)XoUTO ßaaiXeiov.
110 Mich. Psell. Hist. 6, 154-(ed. RENAULD CBB II, p. 46-47): TOU yàp ITOUÇ oís- ttou Kal
Tjpis- c£ 'AXavíaç tipos- TTJV a€ßa<rrf|v TatiT-rçvl neípaKa naTpíÇoi C^OÍTWV 6€pá-novT€S",
Oí? Ó aUTOKpCÍTCÚp TdUTT|V €TU OíÓTpOU Ô€IKVÙS" Ó^€UV€TIV T€ K0t\ ßOCalXioa €KT¡pUTT€
Ka! a)vó(ia£€.
111 Nuatfópos- BaaiXáKTis- (ed. A. GARZYA BT1984); ByzLit I 124-125.
112 Niceph. Bas. In Joan, episc. Bulg. 8 (ed. GARZYA BTp. 32): TÍ yàp Kal
•npÓTCpov, TÒ n¿ya TOÛ lOvoug" r\ TÒ TOÛ y¿vovc kmcn\\iov', 'AXavoi TÒ covog", T|
ßaai'Xiaaa Kal ù>ç 'AXavoîç apxaionXouToc. ÚTTÒ Si\ ToiÎTt^ T<5 (leyaXti) KauKaa(n) TÒ
Heya TOÛTO <()ûXov KOI nupto<()uXov ßoaK€Tai, Xpicrroû <J>aÍTjv av cywyc iioí\iviov Kan
2Ku6ûv a-napxTlv xal KauKooou irpoaToXciov Kal TÒ <()ûXov imèp TOÛ? KauKüivas"
(J)lXoTIOX€HOl. KÄV ÏÔT1S- TÒ TTXf¡8oS-, OÙK€Tt TT)V àvSpíaV €T1l<T)TTÍa€lS-- KaV ¿TJlyv
oTTws- àp€Tf|s- exoviai TO noXeVia, els' Xi)9T|v Ttcaevrai aoi TO (luptavopov a jiev
TWV èQvûv UTiepßaXXci TT\V -noXimXtiSeiav, a 6e TTJI» aXKT|v Kal TO upos-
¿HT!€lpOT!ÓX€HOl'( TlálTtÜl' S '¿Til Tlâai K€KpaTT|K€ KOI XpiaTt? \lOVty ÔOUX€U€l, TOÏ?

€K€Ívou Tiavayeai Xóyois1 €£<úypT|VTai, Kal vvv ànò T-qç aÙT-ns- TIHÎV áyiaTííac, atio
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© La lectura dXavoí ... àXavoîç és una correcció de l'ed. GARZYA en
comptes de la dels mss. dxpavoí ... àxpavoïç. El passatge està ple de dades
interessants: els alans, sense parangó en els afers de la guerra gràcies a certes
qualitats destacades (àvopíot, ¿PETTÍ, àXtaf), presenten una organització en tribus o
clans (nupió^uXov) i estan governats per reis (cf. ßaaiXiaoo) que gaudeixen d'un
predomini total entre els seus veïns; a més, la cristianització, si més no, de llur capa
dirigent, palesa en el nom de la mare d'Adrià (EípTi'vT)), forneix la possibilitat
d'aliances polítiques i mili tars amb Bizanci.

5.35. Nicèfor Brienni.113 El cèsar Nicèfor Brienni (n. 1062, t ca. 1137)
va començar a escriure a petició de la seva sogra, la basilissa Irene Ducas, una
història ( "TXïi laTopíaç) dels fets de l'emperador Alèxios I Comnenos (1081-
1118), però la seva mort deixà l'obra inacabada, tot i que la reprendria la seva
esposa Anna Comnena (§ 5.22); els quatre llibres que en resten, que comprenen el
període 1070-79, ens són coneguts només per Veditio prínceps de P. Possinus
(1661), basada en un únic manuscrit avui perdut.

5.35.1. La desfeta i captura de l'emperador Romà IV Diogenes (1068-71) en
la batalla lliurada contra Alp Arslan a la ciutat armènia de Manazkert (TO
Ma£ÍKepTov) el 19 d'agost del 1071 fou aprofitada pels seus opositors per a
coronar Miquel Vu Ducas (1071-78); els turcs, però, alliberaren Romà, i s'originà
una guerra civil que només acabà quan aquest es rendí i fou orbat, malgrat haver-se-
li promès immunitat, morint poc després: "l'emperador Miquel, un cop va haver-se
desfet de Diogenes, féu cridar de l'exili la curopalatíssa Anna, esmentada abans per
la nostra narració com a mare dels Comnenos, junt amb els seus fills, i va guanyar-
se'ls amb sol·licitud; i com ell mateix ja estava casat d'abans amb Maria, la puixant
filla del rei de Geòrgia, va donar en matrimoni la neboda d'aquella, Irene, filla del
rei d'Alània, a Isaac, el més gran dels fills de la curopalatíssa, per tal d'establir-hi
vincles matrimonials".114

© La curopalatíssa és Anna Dalassena, vídua de Joan, germà de l'emperador
Isaac I Comnenos (1057-59), deposat pels Ducas, i mare d' Alèxios i Isaac; sobre
EipTÍvti (§ 5.41), filla d'un rei d'Alània (TOU 'AXavíaç è£ovaia£ovToç),vid.
Nicèfor Basilaces (§ 5.34.1); KULAKOVSKIJ 1899:55 n. 4. La seva tia Maria
també era filla d'una princesa alana casada amb el rei georgià Bagrat IV; cf. Anna
Comnena §5.22.1.

5.35.2. Després del desastre de Manazkert, els turcs d'Alp Arslan, amb el
pretext de venjar Diogenes, van saquejar tota l'Anatòlia bizantina i, en un combat,
van capturar Isaac Comnenos; el seu germà Alèxios l'hagué d'alliberar mitjançant
un rescat, però quan tornaven cap a Nicomèdia, després de travessar el riu Sangari,
foren atacats de nou per uns dos-cents turcs; Brienni recorda en detall aquest fet
d'armes, que data de principis del regnat de Miquel: "un dels mercenaris alans que

aUTfjc XpiOTwi'iim'as' ¿noi>o(ia<;€Tai, Kai Xaíp€l Xpia-roO SoûXov KaXoujicvov Kai
àfiò XpioToO Ka\oun€vois" ímóaiiovoóv T« 4)íXiov.

113 Mucepos- Bpuewios- (ed. A. MEINEKE CSHB XXVI 1836 = PG 127 [1864] c. 24-216);
ByzLit I 394-400; ByzTurc I 269-270
114 Niceph. Bryenn. 2, 1 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 56 = PC 127, c. 92): ó 6è ßaaiXeiis-
Mix«T|X TOU Aïoycvous" ànaXXayeiS" TTJV KouponaXerriaoav "Avvav, TJV ó Xoyoç-
<j>9aaaç èôT)Xu)O€ niyrépa TWV Ko(iVT|Vu>v, oiiv TOÎÇ uleai TTJ? ú-nepopíaç avaKaXeiTav
Kai Sia KTÍSous" aÙToùs" caurtÇ oÎKCioÛTai' yrínaff T^P OÙTOÇ TipOT€pov TT|V
TTayKpoT€iav TOÛ ' Ißiipwv KaTopxovTos" OuyaTcpa Mapiav rf|v ¿KCIVTI? èÇaôéXÇriv
Elpt)vnv TTJV Ouyarépa TOÛ 'AXaviaç líouaiá^ovTOS' T($ TipcaßuTepci) TWV tiaiSwv Tfj?

upó? yá\xo\> Koivatvíav €Koíoa>atv.
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es trobaven amb el noble Isaac, anomenat Arábales, en veure l'assalt en massa dels
bàrbars i que atacaven amb gran violència els dos germans perquè s'exposaven sols
amb uns pocs homes, temorós que a un d'ells no li esdevingués cap mal
irremeiable, exhortà un company seu, de nom Cascares, a les ordres d'Alèxios
Comnenos, que li fes costat i que ambdós descavalquessin i assagetessin els
enemics; car era vergonyós, deia, que perillessin barons nobles i excel·lents, quan
hi eren presents alans, i un tal deshonor afectaria tota la nació dels alans. Així va
parlar, però l'altre va refusar la seva proposta com més desassenyada que audaç; car
ells, en actuar així, correrien perill, i no trobava que aquells n'haguessin de treure
cap profit, ja que el terreny era igualat i pla. «Però si em fas cas», va dir-li, «quan
estiguem a prop d'un estretall, tan aviat com hi arribem, descavalcarem i ens
llençarem a lluitar amb valor, i així honorarem el nostre poble i farem servei als
nostres senyors». Això deia Cascares; però Arabates, arrogant vers ell com a bàrbar
que era, baixà tot d'una del cavall i, després de fustigar-lo amb el fuet per tal que
seguís els que es retiraven, va situar-se a la plana a la defensiva. Els turcs,
sorpresos per l'inesperat d'allò que veien, no sabien a què obeïa la seva acció. Ell,
que tenia una llança curta a la mà, va travessar el pit amb el venable al primer que el
va atacar i al punt el va abatre del cavall; en llençar-li un altre un dard, va ferir-lo a la
mà dreta, però ell, després d'arrencar-se el projectil, va venjar-se amb aquest mateix
del bàrbar, com Bràsidas a l'antiguitat. Els bàrbars, temorosos del seu coratge, van
allunyar-se a certa distància, i ell, aprofitant la seva impunitat, va enfilar-se dalt
d'una caseta i des d'allà els va delmar amb les seves sagetes, mentre que la resta
dels seus ja els anava protegint l'estretall del terreny. Per això, els bàrbars, deixant-
lo de banda, els van atacar amb ímpetu més fort; però Alèxios Cómenos, retrocedint
amb alguns dels seus homes, va abatre, el primer, un d'ells, i Cascares, recordat
abans per la nostra narració, va ferir-ne un altre entre les espatlles; continguts,
doncs, per una gran por, es retiraren deixant-los, i ells, després de avançar un poc
més, descavalcaren i acamparen en un lloc protegit. En fer-se de nit, l'ala que
primer havia baixat del cavall també els va anar a trobar; i tots van salvar-se, sense
que cap fos capturat ni mort".115

115 Niceph. Bryenn. 2, 12-13 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 70-72 = PG 127, c. 113-116):
'AXavòç Sé ric TÛV em u.i09o¡> OUVÓVTIOV T<¡¡> y€vvaú(> ' loaaicú^, ' Apaßarric TO avoua,
TT|V ópnT|v cm TiA€Í0TT|V 8€a0áp.€vos' T¿3v ßapßapwv Kai (¿ç ucrà a^oSpaç TTJS" pv\n\s
€Tnj€0av Kai TOU? aSeA^ou? OTI HÓFOI 5iaKivSuv€Uou0i aòv oAíyoisr, o€Íoasr ni) TI
T(Sv àvT|K€0Tu>v TOÚTUV ouußaiT) TIVÍ, TÒV ¿Taípov <J XaaKap^c ovou.a únò T($
Kou.vnv<$ 'AAíéjíty TaTTÓ(i€vov -napeKaAei £uv aUT<í> yevéoSai, KOI an<(>u> TWV ÏTITIODV
a-noßfjvai Kai To^euciv ¿m TOÙÇ TToAcníous". aiaxpòv yàp €<{>T|0€V €Í 'AAavwv
€vraû9a -napovrcov TiapaKivouveuouoiv avSpc? eùyeveîç TC Kai apioToi- oveiSo? yàp
àv OÚ'TÜ) anav é'^ci TO y evos TÛV 'AAavwv. OÚ'TÜ) ne v ouv ¿Keivoc €<)>-n, ó Sk TT)V
ßouAi|V àneti€HTi€To (¿ç où auv€TT|V piâAAov T] ToAnT|pav aÚToúç TC yàp Kivouveûaai
OUTÖ) Spáaai'Tas' KÓKei^ous" (iiiScv TI €K TOUTOU •npoa€<J)€up€Îi' TOU òvTjaaaOai, aTe
onaAoû ÔVTOÇ TOÛ TOTIOU KOI -ncSivoû. «àAA ' ci TÍ noi TicíOxi», ^ijaív, «èneï eyyuc
•nou TíSv 0T€Vü>Tr<3v TJÖT) ycyóvancv, èirciSàv ¿K€ÎO€ <$>Qá<Hu\i€v, a-noßtiaou.€ea T(Sv
iirníov Kai yevvaíü)? àywvíaaaSai cr-ncúawnev, Kai OUTW TÓ TC yevoç ritii\ao\i€v KOI
TOU? Oca-nÓTaç òvT)ao\s.ev». Tavra ó XacrKapiis1 «íAcyei». ó Sk "ApapaV^s" ßapßapiKiDc
€\s aUTÒv ¿^ußpiaac cùeùç TOÛ vnnou aTteßti, Kai T^ ptáoTiyi TOÛTOV TiAi
€TT€06ai TOÎÇ àmoûaiv, auTÒg' TÍHUI'€V' ¿v TTJ TieoiáSi. oí Si ToûpKoi TC[Í
TTJs1 ecaç KaTaTrAaycvTes" línópouv o TI Kal €ÏT| TÒ Spwncvov. ßpaxu you v
€ÎXÊV ¿v T'Q x^ipí. TÒV yoûv irpcáTto? enióvTa ßaAAei Kara TciSv oTepvwv TtJ òïoTt?
Kai eùoùç TOÛTOV KaTaßaAAei TOU ÏTITIOU, axels' Sé TI? ßcAoc ßaAAei TOUTOU TTJV
Se^iav ó S ' €K€Î9ev TÒ ßc'Aos" cAKuaas" aÙTtÇ TOUTI^ TÒV ßapßapov, KaSa-nep ó
BpaaíSas" TiáAai, límívaTo. oí yoûv ßapßapoi SeíaavTCS" aÙTou TÒ yewaïov ßpaxu TI
TOUTOU SiecrTTjaav. ó 6 ' aSeíag" Aaßo(i€vosr èní TI OwjictTiov avcßaive KÒK€Ï6€V
aÙToùff TOI? To£€uu.<*<ni' IßaAAc, Kai TOÙÇ AOITIOÙS* €Îx°v T)6ti Ta aTcvwnà TWV
Xûipiwv. KaTaAmovTcs' oüv ¿KÇÎVOV oí ßapßapoi (ÍCTÒ 0<j)o6poTaTT)ç punTl
enijeoav. ó 6è Konvrivoç 'AAe^ios" UTiooTpe'^«? ^ùv oAiyoi? TCÚV au.<¡> ' aÙTOv

164



V. Fonts bizantines

© ' ApaßctTTi? (§ 5.40) i XaaKapï]? (§ 5,51) són els primers mercenaris alans
documentats per una font bizantina i presagien el paper destacat d'aquests durant
tota la dinastia Comnena (1081-1185); el text, que els presenta com a genets armats
amb un arc (cf. ToÇevíeiv) i una llança curta (ßpaxu ße'Xoc), reflecteix un ideal de
valor guerrer (oss.dig. œxsar, cf. lÈSOJa IV 224-5) i lleialtat al cap, en aquest cas
potser reforçat pels vincles matrimonials d'Isaac amb Irene d'Alània (§ 5.35.1); no
actuar d'acord amb aquest ideal suposa un deshonor (ovetooç) no sols per a ells,
sinó per a tot el seu poble (anav TO ye'vos1); en general, cf. KULAKOVSKIJ
1899:55-56 n. 1; VERNADSKY 1959:41-42.

5.35.3. El cap dels auxiliars normands Roussel de Bailleul (OùpcéXioç), que
s'havia revoltat contra Miquel Vu, fou vençut i capturat prop de Nicomèdia pel cap
turc Artuc ( ApToúx), al servei de l'imperi, però els seus el van alliberar mitjançant
un rescat i va tornar als seus dominis del 8eua ' ApuevaaKGjv, des d'on devastava les
contrades circumdants: "en assabentar-se'n, l'emperador Miquel va enviar Nicèfor
Paleòleg al rei d'Alània per tal que portés tropes mercenàries. Aquell, després de
marxar i reclutar-hi un exèrcit d'uns sis mil homes, va dirigir-se al Pont i va intentar
contenir els atacs de Roussel. En reclamar els alans el salari acordat, com que ell no
disposava d'aquest, va veure's obligat a dirigir-se contra Roussel abans que els
alans se n'entornessin; però aquests van insistir en reclamar llurs salaris, i atès que
no tenia el que els havia ofert, es retiraren tots, deixant només uns pocs homes. En
combatre'ls, Roussel els va foragitar i va occir-ne no pocs, i els restants van
refugiar-se a les ciutats del Pont".116 Aleshores, com a darrer recurs, fou enviat
contra Roussel el jove Alèxios Comnenos, amb poques tropes i menys diners:
"travessant el Pont paflagoni, va arribar prop d'Amasia, on va trobar els alans
supervivents, que no eren més de cent cinquanta, i va contenir els enemics atacant-
los i vencent-los sovint".117

© Finalment, el normand fou capturat i lliurat a Alèxios per un altre cap turc,
de nom Tutac (Tourax); la revolta de Roussel pot datar-se ca. 1072/3 i va durar uns
dos anys (cf. CHEYNET 1990:78-79 n° 97; C.M. BRAND ODB III 1814-15).
Aquest és l'únic cas documentat de reclutament de "tropes mercenàries" (arpÓTeun«
Hio8o(j)ópov) a Alània, negociat a més amb el rei del país (ó ò'pxwv ' AXavíaç); el
text d'Anna Comnena sobre aquests fets (Alex. 1,1-3) no les esmenta, però remet a
aquest passatge, "més detallat" (TrXarUTepov); cf. KULAKOVSKIJ 1899:56 n. 2.

é'va TOUTWV KOT€ßa\€. KOI ó XaoKdpr\s, ou Tipoà-rov ó Xóyoç €nvna8ri, Kara TÛV
H€Ta<|>p€VoDV «Tpíoacv €T€pov. 4>oßtn> ouv fi€yaXt\> atiaxíOcvTcs", àfyévreç aUToòs

. oí 6è òXíyov ßaoiaavTes", anoßavTcs" TCO v ÏTÏTIWV è v òxupij x^P^
V. VUKTÒS" S ' €TIiy€VO(l€VHS" KOI Ó TlplV aTIOßac TOU ÏTITIOU ' AXaVÒg" TIpÒS
KaT€Xau.ßav€. Kai Ttavreç óu.ou SicaaíOTiaav, HTÍ9 ' áXóvTOS" iiiíre BavóvTOS

TI vós".
116 Niceph. Bryenn. 2, 19 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 83-84 = PG 127, c. 125): o sí)
l·iaeuv ó ßaaiXcus" MixaíiX TÒV IlaXaioXóyov NiKi^ópov Tipòç *ròv apxovTa 'AXavíaç
€K-n€Tion<t)€v a^ovTa CTTpaT€una iua6o<jxípov. ó 6è àïieXtòv Ka\ OTparòv €K€Î8ei>
avaXaßav -ncpí nou Tac ?£ x^oSas" TÒV Tlóvrov KaT€ÍXT)4>€ Kal Tàff ópcias" TOU
OupcreXíou avaaTeXAeiv àncTieipâTo. Tc5v 6 ' 'AXavwv atiaiTouvrtDv TÒV ouu.<J>wvii6evTa
u.ia6ov, €Tiel U.TI eîxcv ¿KCIVOÇ •pva'yKaaS'n Tiif Oupa€Xu\> npoaßaXciv irpò TOÛ
•naXivoaTfjaai TOÙÇ ' AXavoús". àXX ' OUTOI èveKCivro TOUS" niaéoùs" à-naiToûvTe?, ôv 6f|
•napaax^ïv CKCÍVOU U.T| CXOVTOS" útieoTpe^ov á'navTes", òXíycov ôuXaôiij
KaTaX€i4>8€VTOi>v. oïç Si\ KOI auußaXiov ó OùpaéXios" ¿Tpc^aTÓ T€ TOUTOUS" Kal OÙK
òXíyouç àv€ÏX€v aUTcSv, oi oè Xomol eíç Tac TOU TIóvTou ôi€aw0Tiaav troXcis".
^7 Niceph. Bryenn. 2, 20 (ed. MEINEKE CSHB XXVI, p. 84 = PG 127, c. 128): 6i€xeàv 64
TÒV €v TTa<j)Xayovi<j; ÏTÓVTOV Tiepi rr\v ' A\ido€\.av yc'yovc, Kai TOUS" TicpiaujSçvTas" Ttâv

'AXavwv €Úpà»v où TiXcíous" ¿KOTÒV tipos" TOÎÇ TievTTÎKovTa ovTaç, TOUS"
TroXXOKiS" H€V aÙToîs" TipoeßaXcav, ToaauTaKis" S ' ^
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Aquests fets semblen anteriors al combat d'Alèxios i Isaac amb els turcs (§ 5.35.2),
ja que marquen el terme post quem de la incorporació d'alans al servei de Bizanci.

5.36. Nicetas Coníates.118 L'obra històrica (mss. XpoviKf)
en vint-i-un llibres de Nicetas Coníates (s. XII-XIII) abasta el període que va des
del regnat de Joan II Comnenos (1118-43) fins a poc després de la presa de
Constantinoble pels llatins (1206). D'interès per a la segona notícia sobre els alans
és el fet que, des del 1 189, l'autor fou governador del tema de Filipòpolis.

5.36.1. El primer designi de l'emperador Isaac n Àngel (1 185-95) en accedir
al tron fou atacar l'exèrcit normand provinent de Sicília (oí ZIKCXOÍ) que poc abans
s'havia apoderat de Tessalònica, segona ciutat de l'imperi. El seu general Alèxios
Branas va vèncer els invasors el 7 de novembre del 1185 al riu Estrímon,
foragitant-los i fent que es reembarquessin en desordre: "molts, però, en no haver
trobat les naus, agafats per sorpresa voltant encara per les rodalies de Tessalònica,
van périr de maneres diverses, el més sovint a mans dels auxiliars alans. Car
aquests, prenent revenja del que havien patit quan fou presa Tessalònica, no van
tenir miraments amb cap dels enemics, ans ompliren de cadàvers els carrers i els
vestíbuls dels santuaris; preguntaven als normands que capturaven on era el seu
germà, és a dir, un ala de llur tribu que ells havien mort en conquerir la ciutat, i tot
dient-ho els enfonsaven l'espasa. Fins i tot degollaven aquells qui es refugiaven als
temples, preguntant-los on era el papa, això és, els sacerdots que aquells havien
occit malgrat haver-se acollit a sagrat".119

© El text documenta la presència de mercenaris (ènÍKoupoi) alans a
Tessalònica a finals del s. XII; cf. Eustaci (§ 5.25.1). Després de ' AXavûv, el ms.
B afegeix: "car allí hi havia molts habitants alans" (r\aav yàp KCÍTOIKOI ¿Ket iroXXol

' AXavoí). Les iròniques preguntes dels alans a llurs víctimes, lluny de ser una
anècdota, podrien reflectir aspectes del ritual de la venjança de sang, amb caràcter
religiós dins del dret criminal osset; cf. KOVALEWSKY 1893:237 "après avoir
accompli la vengeance du sang, l'Ossète, d'après Klaproth, court à la tombe de son
parent, afin de lui annoncer à haute voix: « j'ai tué ton meurtrier, » dit il, en
s'adressant au défunt".

5.36.2. Un segon passatge recull, durant els enfrontaments entre Isaac II
Àngel i l'emperador alemany Frederic I Barba-roja, l'anihilament d'un contingent
d'alans prop de Filipòpolis pels Croats a finals d'agost del 1 189: "quan van entaular
combat, van caure gairebé tots els alans, que tenien per cap Teodor, fill d'Alèxios
Branas, comsevulla que foren els primers i els únics que lluitaren amb els alemanys;
els romans, en canvi, van fugir en desordre i vergonyosament, sense atrevir-se ni a
mirar els enemics a la cara".120

118 Niaràs- XiovKÍTT!? (ed. I. BEKKER CSHB XXIII 1835 = PG 139 [1894] c. 320-1057);
ByzLit 1430-441; ByzTurc I 270-275; KULAKOVSKU 1899:56.
119 Nie. Chon. Hist. 12 (ed. BEKKER CSHB XXIII, p. 471 = PG 139, c. 721): TioXXoi oè nfi
èvTuxóvTCS' Tpuipcaiv, ¿THKOTaXaiiß avoue voi ITI KOCTÒ TT|V ©€aaaXovÍKT)v aXuovTcc,
•noXuTpoTiu)? €<(î9€i'povTO, Kai (laXiara ÚTÏÒ TWV ¿TiiKoúpa>v 'AXavtSv. OUTOI yàp
àvTÍppoTia SpûvTes1 (5v Ti€Tióv0aaiv TjvÍKa GeaaaXovíiai éáXoi)K€v, où <t>ei5(ó TWO? T<3v
noXeníwv ¿Xanßavov, Tàç 5 ' àn4>o6ouç Ka*- "rò T(2V oeítov CTTIKWV TipoauXia TITWHCÍTÍJDV
èvénXïiaav €Ti€po'n€voi yàp TOÙÇ auXXajjißavofievous' ZiKcXoùç noû TIOTC ó «ScX^oç, ó
aii|j.4>uX€TT)ç ôTiXaST) 'AXavoff 8v KOCTÒ rf)v aXwaiv ov'Sc an€KT€ivav, €tif¡yov ana f<í>
Xóycn) TO £i<í>os. àXXà KOI TOWS' •npoapuoncvoug' Tíneveoiv ànéa^aTTov, -nou -norè ó
•na-nas XcyovTC?, TOUT ' €<mv ovç àvripTÍKcaav ¿KCÎVOI Í€p€Ïç ciac^pTiKOTC? IvSov
TWV Í€p(3v.
120 Nie. Chon. Hist. 12 (ed. BEKKER CSHB XXIII, p. 535 = PG 139, c. 773-776): èim 5è
Kai aufiTiXaK€VT€S" €tiaxov;TO> °<- V-^v 'AXavol €^r\yov\ie.vov aUT(3v exo^TCS" TÒV TOU

166



V. Fonts bizantines

© Alèxios Branas, vencedor dels normands (§ 5.36.1), havia mort mentre
sotmetia Constantinoble a bloqueig després d'haver-se fet proclamar anti-emperador
per les seves tropes; tanmateix, potser els alans del cos (jayna) que el seu fill
Teodor dirigia com a è^younevos- foren els mateixos que aquell havia comandat a
Tessalònica (cf. CHEYNET 1990:123 n. 6 & 439 n. 68).

5.37. Teodor d'Alània.121 Ens ha arribat un sermó epistolar adreçat al
sant sínode i intitulat "Després de l'ordenació [episcopal] o alànic" (M e r à T f| v
Xeiporovíav r\ ' AXavaKÓç), obra de Teodor, bisbe d'Alània (èmaKOTros1 ' AXavíaç)
durant el patriarcat de Germà II (1222-40), que descriu un viatge pastoral que va
emprendre per la seva metròpoli (§ 5.37); tot i que conté algunes dades interessants,
l'obra està farcida de cites de la Bíblia, dels cànons i fins i tot d'Homer, que la fan
sovint fosca i difícil a causa de les contínues al·legories i metàfores.

5.37.1. La primera etapa del viatge de Teodor fou la península de Crimea;
víctima primer de lladres i, després, d'un cert Tzàmanes (T£an«vïi.ç), que el féu
presoner, arribà, malgrat tot, a Quersó (Xepaoív), prop de l'actual Sevastopol': "els
alans viuen prop de Quersó, no menys per aliena que per pròpia voluntat, ja que
són per a aquesta l'únic mur i defensa. Jo els vaig veure i ells, molt contents, van
córrer a envoltar el pastor de llur nació; i com que volien que ens hostatgéssim a
casa seva, van fer tot el que calia. Nosaltres els adreçàvem paraules de consell, per
tal que visquessin d'una manera digna del nom de Crist; i és que realment (ni
m'avergonyiria de dir-ho ni em seria possible de témer cap baixesa en fer-ho) eren
un ramadet esbarriat per muntanyes, erms i barrancs, sense estables ni cabanes, i
exposat a ser devorat per les feres; car no hi havia pastor que en tingués cura, tot i
ser aquesta l'ambició de molts".122 El fet de sojornar entre aquests alans va
comportar a Teodor l'enemistat del bisbe local de Quersó: "aquest bisbe vell i
antiquat semblava voler morir-se perquè els alans estaven a casa nostra o, encara
més, perquè nosaltres vivíem a Quersó; de seguida hi hagué una discussió per la
jurisdicció de la diòcesi, perquè el seu episcopat era el propi del país i la meva
missió, passatgera i forana; són prou coneguts aquests pretextos, fruit de la petitesa
i enveja dels bisbes d'avui dia, per no dir indici de llur neciesa. No coneixen ni els
cànons establerts, ni les seves atribucions; car ni ens posàrem a predicar en públic,
ni ens irrogàrem l'ordenació sacramental, de manera que li semblés que el
perjudicàvem; però quan alguns alans en preguntaven, els responíem en privat".123

'AX€£íou Bpavá uiòv TÒV 0€Ó5ü)pov niKpou Ineoov -navTçç <¿S" novoi Kai
Haxttfctuevoi TOÎÇ ' AXanavoïç, oi 6è 'Pü>u.aïoi cSpaneTeuov •npOTpo·nao·pv KCCV
\ir\Sk KaQapûs enßX€4>ai TOÎÇ èvavríois* úncveyKóWes'·
121 ecóSüjpos· (ed. PG 140 [1865] c. 388-413); KirchByzLit 689; ByzTurc l 324.
122 Xheod. Alan. 6 (ed. PG 140, c. 393): napoiKoOoi T-Q Xepcrcßvi Kai ' AXavoi, oùx TJTTOV
6€An6€'vT€? TJ 6€AtiaavT€S", ü>? oióv TI •nepiTei'xio'na TOUTIJ Kai •n€pi<t>poúp'niia.
TOUTOU? èyaí T€ ciSov, Kai nepixctpws' aÙTOi TÒV TiaVpiov noincva ncpiCTpexoi' T£
Kai TicpuaTavTO- ßouXou.€Voi T« Trap ' aÙToîç Tinas' £€Via&î\vai, -navra ènoíouv rà

•nucís' Se àvTciOTÎyoncv ròv rr\ç •napaivécreüíç Aoyov, ¿>ç âv ßupcv à^íws"
TOU XpioToû. TJaav Se ¿X^ea)? (où yàp âv alaxuvoipniv Aeyciv, \ir\Se noi

u<J>opâa6ai niKpoi^uxiac TIVÓÇ) TIOÍ^VIOV èaKopniapievov ciff opt) Kai ¿
KOI ßapaOpa, OÍIK €\ov jiávSpav oùSè KaXußtiv, «Toinov fis KaTaßpa>(ia TOÎÇ
où yàp T\V ó •noinaívíüi', cl KCÙ TioXXtDv TO ènayyeXna.
123 Theod. Alan. 7 (éd. PG 140, c. 393-396): OUTOÇ ó ycpwv KOI àpxaîos- ¿ni
QavaTqiv ISo^cv, OTI Tiap ' TJU.ÎV 'AXavoi, T\ naXXov OTI -napa Xcpawvi T|n€îS" Kai ó
TT\S~ evopíac Xoyo? cùeus" K«l aiç ¿yxoipios" èmoKomi, Kal TÒ ¿uoy •napoSciiTOv Kal
napopiov .TO yvwpijta raÛTa T<Sv vûv ¿HIOKOTOUV Tils' niKpoijiUxias' Kai TOU <j>6óvou

, iva U.T) Xéya) Kai TT\S aßeXTtipias' yvwpíanaTa. oïôaai Se oùSè TOÙÇ
Kavdvaç KOI o TÍ noT€ ßouXojiivoic ¿Kcívois' èarív où yàp
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Com a resultat d'aquest enfrontament, Teodor fou empresonat i portat a judici
davant del sínode diocesà local, de manera que va veure's obligat a abandonar la
ciutat: "però quan ens trobàvem fugitius prop de Quersó, en territori ala (car aquest
poble està molt dispers; s'estenen des de les muntanyes del Caucas fins als ibers,
llurs límits antics i pairals, però els agrada d'enviar petites colònies, de manera que
omplen gairebé tota l'Escítia i la Sarmàtia), també aleshores [Tzàmanes] ens va
perseguir amb multitud de maldats i conxorxes, mirant fins i tot de matar-nos, car ja
no li restava res mes a fer; i aquest home odiós a Déu va atacar Quersó i va
amenaçar els pobres alans amb la guerra, si no ens entregaven".124 Teodor va
poder escapar-se gràcies a la situació general de guerra civil i externa (olKeícj
TToXe'ucj Kol àXXoTpícj) i s'adreçà a mig hivern a Bòsfor (BóoTropos1, avui Kerc'),
atacada pels «escites», però el senyor (apxwv) de la plaça no va admetre! i hagué de
seguir camí cap a la regió a l'est d'aquella: "i allà, fins aleshores, hi romania un
religiós amb un grup exigu d'alans, endurant-ho tot -pobresa, injúries, burles; car
no tots comprenen la paraula de l'esperit, i són jutges d'aquells que tenen assignat
sobretot jutjar; i el que és pitjor, els condemnen".125 Després de creuar durant
seixanta dies plens de privacions «l'Escítia mitjana» (\ieaT\v ZKVQÍUV), Teodor veié
finalment la seva congregació (r\ TÛV 'AXavuv ¿KKXTIOÍO); el quadre, però, era
desolador, ja que el seu predecessor havia mort i un impostor, parent del bisbe de la
Làzica, s'havia irrogat la dignitat episcopal per a enriquir-se amb les prebendes:
"aquest, en pocs dies, va ordenar-nos formiguers de sacerdots; aquests vint, diuen,
els va consagrar mentre anava a cavall, murmurant entre dents quatre mots
inintel·ligibles, car no sortien dels seus llavis; i aquells cinquanta, a taula, amb la
boca plena i la copa a la mà; i d'altres, de nit, del llit estant".126 Alguns havien vist
la successió, amb ell, de quatre bisbes, però no havia servit de res: "el meu ramat es
prostitueix no sols en el lleny, com està escrit (Jer. 3, 9), sinó també en totes les
pedres i aigües; i no es prosternen davant de les imatges, sinó d'alguns dimonis en
llocs elevats. Els alans només són cristians de nom".127

© Sobre la data del viatge, una acta patriarcal signada per Teodor a Nicea el 6
de febrer de 1226 (cf. S. VAILHÉ DHGE l [1912] 1337) sembla el terminus post
quem; és molt probable que el bisbe conegués la llengua alana, si no era ala ell

TOU Si6aaK€iv npoe'aTTinev, où x€lP°TOV'íai' lípnácranev, **? SoKeîv ¿«eîvov
evoiaßaXXeaöar èptonevoiç Se naiv \au>ç 'AXavoîç èm yema? àiT€Kpivan€9a.
124 Theod. Alan. 5 (éd. PG 140, c. 392-393): àXX ' ¿neiôTÎTiep T% Xepaûvoç èyyùç èv

'AXaviK<p X^PÎV 4>uya5€Ç finev (-noXiiaxiôèç yàp TÒ €0vos" TOÛTO, KOI SITJKOV nèv ànò
T<Sv KauKaaíuv òpoòv èç "Iß'npas', TO àpxaîov Kal naTpiov opiov àyatiâ 6è Kal

TîoXXoa-nôv TIVWV ne'nnciv ió? niKpoû 2Ku8iKT|v Te -nâoatv Kai TWV
¿KTiXTipoûi')- KOireûeev T\\iâç èSîuKe TtoXXoîç o TI TTavoupynnaai T€ Kai
^.TJ-TUV Tjöt] KOI 6avaT(3aai- T\V yàp TÒ Xcvnóncvov où6èv €T€pov Kai

KaT€Ôpan€v ó SeoaTuyfis1, yevducvoç Te eiç Xepatâva, -nóXenov -q-neíXei TOÎÇ jiiKpoîs1

'AXavolff, iiovov ci \ii] npoScikfiv Tmaç.
125 Theod. Alan. 1 1 (éd. PC 140, c. 397): Kal ó iièv -naTT)p aÙToû TCW? ncvei trapa rolç
¿XiyiaToîs- ' AXavoîç, -navra <j)€p<üi' ncvíav, òveiSiatioúç, x^ua<J(ious" où yàp xwpoûai
"navTec TÒV Xóyov TOÛ Tiveú^aTos4, Kai eiai KpiTai T(3v TeTaynéwov iiaXiaTa Kpíveiv
Kai TÒ x^ípov, Ó'TI Kai KaTaKpívouaiv.
126 Theod. Alan. 16 (ed. PG 140, c. 404): àXX ' OUTOÇ Tjpicpcâv òXiyoaTÚï TIVWV
iep€iov TIJIÍV av€í\)^e- TTJV eÍKoaáfia TOIÍTTJV <j>aalv •napóoiog' ÍTITIÓTTJS' ¿
(ÚKp ' aTTa i^ieupiaac Kai ÚTioSóvTiva Kai Tew? aviÍKOuaTa- TWV yàp x
àve'K<)>opa- Kal TTJV Ti€VTTiKoi'Ta8a eKcivtiv, Ôianaaawncvos- ¿ni Tpane'Cn?, KOI
X€ipl KuXiKo4»op(Sv éTe'poug· nítcrtüp èm aTpwnvfiç.
127 Theod. Alan. 23-24 (éd. PG 140, c. 409): Kal nopveu'ci noi TÒ TIOÍUVIOV OÙK è v T<?
£v\($ \iovov (¿g1 yéypaTTTai, T\ST\ 6è Kal XíSoig1 nacri Kal vSaav Kal npoaKuvouai ne v
où yXuTtToîs", Sainovíoiç ôe Tiaiv èv TOÎÇ úí)jTlXoí<r. xPlorTiavo>l 6è \ivvov òvó\tan
' AXavoí.
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mateix (KULAKOVSKIJ 1899:58). Tot i que no diu res sobre l'antiguetat de les
"colònies" (iicroiKeavaç) alanés de Crimea, Constantí Porfirogènit (§ 5.4. l.b) ja
esmenta els alans com a possibles defensors de Quersó i Bòsfor contra els khàzars;
en aquest cas, l'enemic són «escites» (iKÚQai; cf. Alan. 4 Xcpaèv Kai yfj ZKu9u<rí),
segons l'opinió general, mongols (així ByzTurc 1324; II239 & 260, on T£anaVr]ç
= "Heerführer der Tataren"); cal no oblidar, però, la possibilitat de cumans
(KULAKOVSKIJ 1899:62); en tot cas, aquests alans eren, malgrat el seu estat
precari, independents, i encara vivien al nord de la mar Negra i del Caucas. Durant
el procés a Quersó, són titllats d'impius i ateus, i d'ésser pitjors que els escites
(Alan. 8 TOÙÇ aaeßet? ' AXavoùç Kai àQéovç, di Kai 2Ku9öv elai xeipoveç); quant
als "dimonis" o "esperits" (6atnóvaa) que adoraven, potser tenen a veure amb els
izœdtœ cerna idawguîœ "déus i poders" de l'epopeia narta, genis associats a
diferents activitats i elements naturals (ABAJEV 1960:5-6; DUMEZIL 1978:302-5);
els llocs de culte elevats (èv TÓÏÇ úij^Xóïç) recorden els sacrificis dels perses a
«Zeus» als cimals de les muntanyes (Hrdt. 1, 131, 2). El text esmenta a més
algunes institucions, com ara "jutges" (Alan. 11,19 Kpiraí) & "el comú dels alans"
(Alan. 23 TO KOIVÒV T% ' AXavíaç); un estudi més acurat de l'obra, que exploti les
realitats que s'amaguen rera les freqüents imatges bíbliques, pot fornir-nos encara
de més material etnogràfic fresc; en general, cf. KULAKOVSKIJ 1899:58 & 61-
63; ALEMANY 1990-91:272.

5.38. Apèndix: la metròpoli d'Alània.128 Després de la fallida
evangelizado dels alans pels monjos Eutimi i Pere a principis del s. X (cf. Nicolau
Místic § 5.12.2) no tenim més notícies d'activitat missionera durant un segle i
escaig, però hem de suposar que aquesta va continuar perquè, a finals del s. XI, un
crisòbul d'Alèxios I Comnenos (1081-1118) i una decisió sinodal van unir les
metròpolis ja existents d'Alània C AXana) i Soteriúpolis (ZcjTTipiourroXic, als límits
entre Abàsgia i Alània; cf. A. KAZHDAN ODB EI 1930); vet aquí una llista dels
métropolites documentats:

metropolità data

1. anònim
2. anònim
3. r€üípyiosi

4. anònim
5. eeóSwpoç (§ 5.37)
6. anònim
7. anònim
8.
9.
10. anònim, potser l'anterior
11. anònim
12.
13.

patriarcat de Miquel Et Oxites (114346)
19 de novembre de 1169
patriarcat de Miquel HI d'AnquM (1169-77)
finals del s. XII
patriarcat de Germà n (122240); acta del 6 de febrer de 1226
ca. 1281; patriarcat de Joan XI Becos (1275-82)
1317-18
febrer de 1347
deposat el juliol de 1356; restablert el setembre de 1364
agost 1365, metropolità d'Alània, Soteriúpolis i Melitene
ca. 1400, ordenat pel metropolità de Trapezunt
recomanat per Manel lli Comnenos de Trapezunt (1390-1417)
a partir de 1590

A la Notitía Episcopatuum d'Alèxios I (ca. 1084), Alània ocupava el rang 61
entre les metròpolis; sota Manel I Comnenos (ca. 1170), el rang 63 (sense
sufragani); sota Andronic II (ca. 1299), el rang 72; i en època d'Andronic III
(1328-41), el rang 59. Les metròpolis d'Alània i Soteriúpolis semblen haver-se
separat només durant el patriarcat de Joan XIV Aprenos (1334-47), mentre que

128 Per a tot aquest punt, vid. S. VA1LHÉ DHGE l [1912] 1335-38.
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l'agost de 1365 llur metropolità tenia autoritat també sobre Melitene (MeXiTTivií). El
juny-juliol de 1391 hom lliurà els drets patriarcals d'Alània a l'ecònom de
Trapezunt. Tot i que el nom de la metròpoli està documentat fins a l'any 1590, és
poc probable que encara existís aleshores una diòcesi efectiva.

Onomàsticon

5.39. 'AXStf
NP [f.] D ' AX6ïí loan. Zon. s.a. 1033. — P Alana (s. XI), vídua del rei

d'Abàsgia (Geòrgia) Giorgi I (f 1024). — I Els autors que esmenten Alda semblen
ser Zonaras i Cedrenos (així OÈ ÏÏI 41; Slav. 188; cf. NB 407 & § 9.5.3), però no
hem pogut localitzar el passatge concret; segons ABAJEV (OJaF42) l'epopeia narta
documenta un antropònim femení oss. Eldœ, Aldœ.

5.40.'Apaßa'TTic
NP [m.] D ' ApotßaTTic Niceph. Bryenn. 2, 12-13. — P Mercenari ala (s.

XI), al servei d'Isaac Comnenos (§ 5.35.2). — I Segons MILLER (OÈ HI 96),
potser derivat de l'oss.dig. œrvadœ, ir. œrvad "parent, germà" < *brâtâ; cf.
l'antropònim BpaoaKo? (Panticapaeum aet. Rom.) < *brâtaka- (OÈ 81; Slav. 135;
OJaFl 161; Osn. 285; ŒSOJa II 437-39); entre les dues formes, s'hauria operat la
metàtesi *br- > *(a)wr- > œrv-. Si aquesta hipòtesi és valida, caldria retardar com a
mínim fins al s. XI aquest desenvolupament, tot i que BIELMEIER (CLJ 242) el
considera propi de l'osset, i no de l'ala, potser per manca de documentació.

5.41. Eipifvii
NP [f.] D Eipïívï} Niceph. Bryenn. 2, 1. — P Esposa d'Isaac Comnenos

(s. XI), filla d'un rei d'Alània (§§ 5.22.2, 5.34.1 & 5.35.1, ). — I Antropònim
cristià (gr. cípTÍvT] "pau" > 11. Irene).

5.42.'IraÇi\s
NP [m.] D TCJ ' iTtt^ [dat.sg.] Theoph. 603B C IraÇrí y ' iTaOí h ' lTa£t g

cum Hiotaxi trad. Anast.). — P Senyor (Kupioç) dels alans a principis del s. VIU
(§ 5. 16.2). — I MILLER (OÈ ffl 96; Slav. 1 139) el compara a partir de la variant

' iTaOí amb l'oss. idœdz "vdovyj", però el mot sol no significa "vidu" (que seria
idœdz Iceg), sinó "vídua", i l'hong. özvegy "vídua" apunta a un ala *widwœdz <
*vidavâ-ti id. (cf. lÈSOJa I 539); millor veure-hi amb MARQUART 1903:168 &
ALTHEIM-STIEHL 1957:78 el títol irànic pm. byths, gr. TIITUÍ{TIS, arm. bdeaSx,
georg. pi/atiaxs, sii.ptahsa, etc (cf. GIPPERT 1 993 [I]: 207-2 16; cf. § 11.3.1).

NP [m.] D ' ITÍXTIS- loan. Cant. Hist. 1, 36. — P Comandant (äpxuv) de
genets alans a les ordres del tsar búlgar Jordi II Terter ca. 1322 (§ 5.26.1). — I
ByzTurc II 130 hi veu el nom turc del Volga (cf. gr.' Arr\\, àr. Itil, arm. At'l), tot i
que no està documentat com a antropònim: "da der Name //// rein türkischen
Charakter hat, müssen wir annehmen entweder, daß hier unter dem Namen ' AXavoi
Tataren zu verstehen sind, oder daß diese Alanen Namen türkischer Herkunft
führten"; cf. Teufan? (§ 5.50).
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5.44.'
NP [m.] D ' Iuavvf)ç ò ' AXavóç Ann. Comn. Alex. 1, 16, 3. — P Ala (s.

XI) al servei de la cort bizantina (§ 5.22.1). — I Antropònim cristià (gr.'
< heb. Yôhanan).

5.45.
NP [m.] D TOO KupoÍTTi [?] Georg. Fach. Hist. 13, 4. — P Mercenari ala

(s. XIV) al servei de la cort bizantina (§ 5.31.2). — I Sembla el KoupaÎTTi? d'OÈ
lu 96 (etimologia no irànica); cf. el nom hunne Koupcríx (ByzTurc II 150).

5.46. M api' a
NP [f.] D Mapía Ann. Comn., loan. Scyl., loan. Zon., Niceph. Bryenn.

passim. — P Esposa dels emperadors Miquel VII Ducas (1071-8) i Nicèfor III
Botaniates (1078-81), filla del rei georgià Bagrat IV de Geòrgia i de la princesa
alana Borena (§§ 5.22.1; 5.28.1; 5.30.3; 5.35.1). — I Antropònim cristià (gr.
Mapía < heb. Miryam).

NP [m.] D'Pcdauúai? Anna Comn. Alex. 13, 6, 1-2. — P Exusiocràtor
d'Alània a principis del s. XE (§ 5.22.3). — I L'element inicial pcja- recorda el
pto£- del nom dels roxolans; cf. el gr. 'PomaKiiç (~rPoia°) & l'elam. Rauzaka,
Ruzzakka, que semblen amagar un nom persa *rauCa(h)-ka- (NB 262a; OnP 226-
7), així com l'oss.dig. roxsnœg "rosenc, rubicund" < *raux$naka- (lÈSOJa E 424);
tanmateix, per a MILLER (OE IÏÏ 96) el nom no té etimologia irànica.

5.48. Zaou'Ji
NP [m.] D Zaou'X loan. Ant. fr. 187; potser Oros. Hist. 7, 37, 2 Saul (vid.

PLRE I 809). — P Comandant (apx^v) d'alans al servei de l'emperador Teodosi
l'any 394 (§ 5.6.1). — I Antropònim cristià (heb. Sa'ul).

5.49.
NP [m.] D lapons1 Theoph. Byz. fr. 4 // ZapcJavoç Men. fr. 4 //

Men. fr. 22; vid. PLRE Illb 1115. — P Rei dels alans (ó ' AXavûv ßaoiXcu?) ca.
557-73 (§§ 5.11.1-2.a; 5.17.1). — I Derivat de l'oss. sœr "cap", com els noms
SapQKOî (Tañáis HI?), Zapa^aao? (Olbia), ZapuKtj (Panticapaeum aet. Rom.), etc;
vid. Slav. 148; OJaF 1 180; Osn. 302; lÈSOJa III 73-76; PN 140-142. Segons NB
289b = l'antropònim np. Sârûye (?).

5.50.
NP [m.] D TcuTÍpTi? loan. Cant. Hist, l, 36. — P Comandant (apx"»') de

genets alans a les ordres del tsar búlgar Jordi II Terter ca. 1322 (§ 5.26.1). — I
L'antropònim turc Temür ~ Timür "ferro" (ByzTurc II 257); cf. el segon element
del xin. Hu-du-tie-mu-er (§ 15.37); per al rerafons cultural, gr.' I-riX^ç (§ 5.43).

5.51.
NP [m.] D XaaKapTis- Niceph. Bryenn. 2, 12-13. — P Mercenari ala (s. XI)

al servei d'Isaac Comnenos (§ 5.35.2). — I MILLER (OÈ III 96) l'explica com
oss. xas "ple, complet, sencer" & qar "força, poder" < air. *kâra-, paraules que no
recullen ni ORNS ni lÈSOJa; a més, compara el segon element amb el final del nom
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de l'endeví bosporà ' AxaÍKopoc (Strab. 16, 2, 39; cf. NB 12 s.v. ' AKÍxapoç); tot
plegat és incert
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6.1. Els alans i l'Islam. Quan els primers invasors àrabs van arribar a la
Transcaucasia oriental mitjan s. VE, el Caucas marcava la línia divisòria entre el
món nòmada, al nord, i l'antic món sedentari, al sud, alhora que entre la civilització
grega, a l'oest, i la iraniana, a l'est; fou així com l'expansió de l'Islam va veure's de
sobte avortada, ara pel poderós imperi turco-judaïtzant dels khàzars, ara pels
reialmes cristians d'Armènia i Geòrgia, recolzats per Bizanci, i el Caucas va
esdevenir durant segles, val a dir que fins avui, un dels principals camps de batalla
de les grans religions monoteistes i una de les fronteres septentrionals del món
musulmà. Un cop assegurat el domini de l'actual Azerbaijan i de la ciutat-bastió de
Darband (Bâb al-Abwâb "la porta de les portes"), exploradors, comerciants i
missioners àrabs, malgrat tot, van creuar els límits segurs de la mamlakat al-Islam,
van fundar comunitats en contrades d'infidels i van fornir les primeres dades sobre
un nord fins aleshores desconegut. Les fonts literàries àrabs dels ss. ÏÏI-VIII/IX-
XIV1 contenen abundants notícies sobre els alans (al-Lan, error per Alan, &ÂS/
As),2 que ens parlen de la inexpugnable fortalesa de Darial (Bâb al-Lân "la porta
dels alans"), del puixant i sovint agressiu reialme ala (mamlakat al-Lân) de finals del
primer mil·lenni, i de la seva progressiva decadència sota els cops dels mongols.

1 Les datacions dobles d'aquest capítol indiquen sempre en primer lloc l'any o segle de l'hègira (a
partir del 622) i a continuació l'any o segle cristià corresponent; e.g., en aquest cas, s. III-VIII AH
& K-XrV dC.
2 Cf. W. BARTHOLD-[V. MINORSKY] EI2 I [1960] 354 s.v. Alan.
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Fonts literàries àrabs

6.2. Alans en la tradició geogràfica àrab dels s. III-IV/IX-X.3

L'aparició d'una "geografia" (àr. surat al-ard = gr. yecoypa^ía) entre els àrabs, més
enllà de les limitacions imposades per l'hermenèutica alcorànica, és el resultat de la
traducció a l'àrab d'obres científiques índies, perses i gregues, potenciada a partir
del regnat del califa abbàssida Abu Ja'far al-Mansur (135-58/753-75). Aquest
esdeveniment va facilitar la familiarització amb l'obra de Ptolemeu (§ 3.17), objecte
de diverses traduccions i de l'adaptació (K. surat al-ard) de Muhammad b. Mûsâ al-
Xwârizmî (f post 232/847), base de la geografia àrab, així com amb el sistema grec
dels climes (gr. KXijiaTa, àr. aqâlîm, sg. iqiïm) i l'iranià dels keSvar. A partir de
mitjan s. IH/IX, l'experiència acumulada s'aprofità per a crear obres pràctiques
(esp. amb els títols K. al-masâlik wa'1-mamâlik "Llibre de les rates i dels reialmes"
0 K. al-buldan "Llibre dels països"), que informaven el viatger esp. de la topografia
1 camins de l'imperi abbàssida (mamlakat al-Islam), i poden classificar-se segons
l'assignació de llurs autors a dues escoles principals:

- l'escola iraquiana, dedicada a l'estudi de tot el món conegut, malgrat tractar en
major detall dels dominis de l'Islam; representada per Ibn Xurdadbih, al-Ya'qûbî,
Ibn Rusta (§ 6.14), Ibn al-Faqîh, al-Mas'ûdî (§ 6.17) i la geografia anònima persa
Hudûdal-'âlam® 11.10)*

- l'escola dels seguidors d'Abu Zayd Ahmad b. Sahl al-Balxï, dedicada
estrictament al món islàmic i només de manera incidental a les seves regions
frontereres; representada pel mateix al-Balxï i els seus continuadors al-Istaxrï, Ibn
Hawqal i al-Muqaddasí.5

3 Vid. en general F. TAESCHNER EI2 II [1965] 575-584 s.v. Djughrâfiyâ; MIQUEL 1967-88[I]
passim. Per a l'estudi de les dades sobre el Caucas que presenten tots aquests autors és
indispensable TAVO B Vu 16 («Armenien und Georgien im 10. und 11. Jahrhundert»).
4 Autors de l'escola iraquiana (vid. supra per a Ibn Rusta, al-Mas'ûdî i les Hudûd al- 'âlam):
— Ibn Xurdadbih, Abu'l-Qâsim 'Ubayd Allah b. 'Abd Allah (var. Ahmad). Ed. M.J. DE GOEJE,
Kitâb al-masâlik wa'lmamâlik(= EGA VI), Leiden 1889; cf. M. HADJ-SADOK, El2 III I1971]
839-840.
— Al-Ya'qûbî, Ahmad b. Abî Ya'qûb b. Ja'far b. Wahb b. Wâdih al-Kâtib al-'Abbâsî. Ed. M.J.
DE GOEJE, Kitâb al-buldân (= BGA VII), Leiden 1892; cf. C. BROCKELMANN, EIí IV [1934]
1215-16.
— Ibn al-Faqîh al-Hamadânî. Ed. MJ. DE GOEJE, Kitâb al-buldân (= BGA V), Leiden 1885; cf.
H. MASSÉ, El2 III [1971] 761-762.
5 Autors de l'escola d'al-Balxî (la seva obra, intitulada Suwar al-aqâlîm, no ens ha pervingut):
— Al-Istaxrî, Abu Ishâq Ibrahim b. Muhammad al-Fârisî al-Karxî. Ed. M J. DE GOEJE, Kitâb al-
masâlik wa'l mamâlik (= BGA I), Leiden 19272; cf. A. MIQUEL, EI2IV [1978] 222-223.
— Ibn Hawqal, Abu'l Qâsim b. 'Alî al-Nasîbî. Ed. MJ. DE GOEJE, Kitâb al-masâhk wa'l
mamâlik (= BGA II), Leiden 1872 (obra més coneguda com K. surat al-ard); trad. fr. J.H.
KRAMERS & G. WET, Ibn Hauqal. Configuration de la terre, HI, Beirut-Paris 1964; cf. A.
MIQUEL, El2 [1971] 786-88.
— Al-Muqaddasî, Sams al-Dîn Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Abî Bakr al-Banna' al-
Sâmî. Ed. M.J. DE GOEJE, Kitâb ahsan al-taqâsîmfi ma'rifat al-aqâlîm (= BGA III), Leiden
19062; trad. angl. G.S.A. RANKING & R.F. AZOO Bibliotheca Indica 1-4, 1897-1910 (reimp.
éd. F. SEZGIN, Frankfurt a.M. 1989); cf. A. MIQUEL, £/2 VII [1991] 492-493.

Les obres de l'escola d'al-Balxî són, bàsicament, comentaris de mapes; H. M2IK, Al-Istahrí
und seine Landkarten im Buch Suwar al-akaltm, Viena 1965, estudia els del Cod. Mixt. 344 de
l'Òsterreichische Nationalbibliothek (trad, persa d'al-Istaxrî); hom pot trobar-hi els Allan a la Karte
I ("Weltkarte") sub 45 i a la Karte VII ("Meer von Rûm") sub 14 (cf. pp. 22, 47); així mateix, vid.

174



VI. Fonts àrabs

6.2.1. Notícies sobre els alans recollides per autors de l'escola iraquiana:
a) entre les 360 "portes" (abwâb) del mont Caucas (jabal al-Qabq), fortificacions

a l'entrada dels passos de les muntanyes, hi ha Bâb Sui (Darband), Bâb al-Lân
(Darial), Bâb al-Sâbirân, Bâb Lâdiqa, Bâb Bâriqa, Bâb Samsaxî, Bâb Sâhib al-
Sarîr, Bâb Fîlângâh, Bâb Kârûnân, Bâb Tabarsarânsâh, Bâb Lîrânsâh i Bâb
Anûsirwân. Sobre l'origen d'aquestes abwâb, vid. al-Balâdurî (§ 6.5. l).6

b) el califa abbàssida al-W|tiq billâh (r. 227-232/842-847), en assabentar-se que
"la muralla d'Alexandre entre nosaltres i Gog i Magog" (bina'¿û'1-Qamayn bainnâ
wa-bain Yâjûj \va-Mâjûj) tenia una esquerda, va enviar-hi l'intèrpret (al-tiirjutnân)
Sallâm, que parlava trenta llengües, a avaluar-ne els desperfectes. Durant l'etapa de
viatge fins a la cort del rei dels khàzars (Tarxân malik al-Xazar), Sallâm va obtenir
salconduits per a travessar les contrades caucàsiques d'Ishâq b. Ismâ'îl, aleshores
governador àrab d'Armènia (sâhib al-Armíniyya) i resident a T'bilisi (Taflís), i més
tard dels sobirans dels avars (sâhib al-Sarir), dels alans (malik al-Lân) i del Rían
(Fffln sah).7

c) el reialme dels avars del Daguestan es troba entre els alans i Darband
(mamlakat sâhib al-Sarir bain al-Lân wa-Bâb al-Abwâb).*

d) la conquesta de la porta dels alans (Bâb al-Lân) fou obra de Yazîd b. Usayd
al-Sulamî; cf. al-Balâdurî (§ 6.S.2).9

e) al mont Caucas (jabal al-Qabq), contigu a Geòrgia (hilad al-Rûm), la frontera
dels khàzars (hadd al-Xazar), els alans (al-Lân) i les contrades dels eslaus (hilad al-
Saqâliba), només hi viuen armenis (Arman), a més d'alguns eslaus.10

f) més enllà de Darband hi ha el rei dels sabirs i [el] dels lesguians, el rei dels
alans, el rei del Füan, el rei del Masqut (arm. Mazk'owt'k', vid. § 7.6.1), el senyor
dels avars i la ciutat khàzara de Samandar (wa-xaríj al-Bab malik S(u)war wa'l-
Lakz wa-malik al-Lân wa-malik Mían wa-malik al-Masqut wa sâhib al-Sarir wa-
madtnat Samandar).ll

6.2.2. Passatges sobre els alans recollits per autors de l'escola d'al-Balxï:
a) l'imperi bizantí (mamlakat al-Rûm) s'estén fins als límits dels eslaus (al-

Saqâliba) i els seus veïns els russos (al-Rus), avars del Daguestan (al-Sarir), alans
(al-Lân), albans (al-Ran), armenis (al-Arman) i tots els cristians (dan bi'l-
nasrâniyya). D'altra banda, al nord de l'imperi de l'Islam (mamlakat al-Islâm) es
troben l'imperi bizantí i els pobles veïns dels armenis, alans, albanesos, avars,
khàzars (al-Xazar), russos, búlgars (Bulyâr) i eslaus, així com certes tribus turques
(ta'ifat min al-Turk).12

les "regions dels alans" (nawâhî al-Lân) com a nord extrem al mapa 15 sub 5 de la trad.
KRAMERS-WETd'Ibn Hawqal (sûrat Armîniyya wa-Adarbaijân wa'l-Rân) = TAVO B S 2.
6 Ibn Xurdadbih K. al-masâlik wa'l mamâlik 106 (éd. EGA VI, p. 123-124); ampliat per Ihn al
Faqîh K. al-buldan (ed. BGA V, p. 286-288); cf. MIQUEL 1967-88[IIJ:271.
7 Ibn Xurdadbih K. al-masâlik wa'l mamâlik 138 (ed. BGA VI, p. 163); Ibn al Faqîh K. al-buldân
(l'ed. BGA V, p. 301h remet a l'ed. d'Ibn Xurdadbih); text recollit per Ibn Rusta (§ 6.14.2.d) i per
al-Muqaddasî K. ahsan al-taqâsîm (ed. BGA m, p. 362); cf. MIQUEL 1967-88[II]:498-503 (esp. p.
499 n. 3).
8 Ibn al Faqîh K. al-buldan (ed. BGA V, p. 291).
9 Ibn al Faqîb K. al-buldân (ed. BGA V, p. 294).
10 Ibn al Faqîh K. al-buldan (ed. BGA V, p. 295); per &Mm = "Geòrgia", cf. Hudûd (§ 11.10.1)
& MIQUEL 1967-88[IIJ:270 n. 10.
11 Ibn al Faqîh K. al-buldân (ed. BGA V, p. 297-298); cf. MINORSKY 1937:454-456.
12 Al-Istaxrî K. al-masâlik wa'l mamâlik (ed. BGA l, p. 4-5); Ibn Hawqal K. sûrat al-ard 9-11 (ed.
BGA II, p. 9-10; trad. KRAMERS-WIET, p. 9-10).
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b) les muntanyes de l'Azerbaitjan, del Caucas, dels alans i de l'imperi bizantí
(jibâl Adarbaijân wa'l-Qabq wa'l-Lân wa-balad al-Mm), entre d'altres, formen part
del sistema muntanyós universal que s'estén des del país de Xina (balad al-sîn) fins
a la contrada africana de l'Awdayust i l'oceà.13

c) els musulmans que viuen a la ciutat índia de Saymur són governats per un dels
seus, delegat pel sobirà local, costum que Ibn Hawqal ha observat també en
comunitats d'altres països d'infidels, com ara els dels khàzars, avars del Daguestan,
alans i certes contrades africanes (mulk al-kufur ka'l-Xazar wa'l-Sarír wa'l-Lân wa-
râna •wa-Ku·ya).^

d) Armènia, Albània i l'Azerbaitjan formen una unitat que limita amb els alans
(al-Lân) a l'oest i al nord.15

e) la ciutat de Darband (Bâb al-Abwâb), tocant a la Mar Caspia (bahr al-Xazar),
és el port dels avars del Daguestan (al-Sarír), dels alans (al-Lân) i de totes les
contrades del Tabaristan, del Jurjân, de les regions dels infidels (buldân al-kufur) i
del Dailam.16

f) l'obra d'al-Muqaddasî, dedicada quasi exclusivament al món de l'Islam, conté
tanmateix una notícia singular: al país dels alans no hi ha cap ciutat coneguda (ß
bilâd al-Lân bilâ mudun ma'rûfat).11

6.3. Abû'I-Fidâ'.18 Entre les obres del príncep, historiador i geògraf siri
Abû'1-Fidâ' (n. 672/1273, f 732/1331) trobem una geografia descriptiva, "La taula
dels països" (K. taqwïm al-buldan), acabada ca. 721/1321 i compilada a partir de
fonts primerenques, esp. la traducció àrab de Ptolemeu (Kitâb al-atwâl), al-Bîrûnî i
Ibn Sa'ïd al-Mayribí.

6.3.1. El capítol dedicat a la descripció de la part septentrional de la terra,
habitada entre altres per francs (al-Faranj) i turcs (al-Atrak), explica que, segons Ibn
Sa'ïd, a l'est d'Abkhàzia (al-Abxaz) hi havia "la ciutat d'Alània" (madínat
'Allâniyya), habitada pel poble dels alans (qaum min al- 'Alian), i, prop d'aquests,
un poble turc (qaum min al-Turk), anomenat al-Âs, que tenia la mateixa manera de
viure i religió que els alans.19

© Abkhazia (*al-Abxâz, ms. al-Anjâz) és potser Geòrgia; vid. W.
BARTHOLD- [V. MINORSKY] E/21 [1960] lOOb. L'etnònim al-As no designa
pas un poble turc, sinó en realitat una part dels alans, potser a causa de llur vida
nòmada, semblant a la dels turcs; cf. MARQUART 1903:165 ("offenbar sind unter
den Äs hier speziell die in der Steppe zurückgebliebenen Alanen zu verstehen, im
Unterschiede von denen im Kaukasus"), així com MINORSKY 1937:456 n. 1.

13 Ibn Hawqal K. surat al-ard 169 (ed. BGAII, p. l lOa; trad. KRAMERS-WffiT, p. 166).
14 Ibn Hawqal K. sûrat al-ard 320 (ed. BGA II, p. 227; trad. KRAMERS-WŒT, p. 313).
15 Al-Istaxri K. al-masalik wa'l mamalik (ed. BGA I, p. 181); Ibn Hawqal K. surat al-ard 331 (ed.
BGA II, p. 237; trad. KRAMERS-WET, p. 325).
16 Ibn Hawqal K. sûrat al-ard 339 (ed. BGA II, p. 242d; trad. KRAMERS-WŒT, p. 332).
17 AI-Muqaddasi K. ahsan al-taqâsîm (ed. BGA III, p. 61; trad. [RANKING-AZOOJ-SEZGIN, p.
102).
18 Abû'1-Fidâ', Ismail b. (al-Afdal) 'AB b. (al-Muzaffar) Mahmûd b. (al-Mansûr) Muhammad b.
Taqï al-Dïn 'Umar b. Sâbangâh b. Ayyûb, al-Malik al-Mu'ayyad 'Imâd al-Dîn. Ed. J.T. REINAUD
& MacGUCKIN DE SLANE, Géographie d'Aboulféda, París 1840; cf. H.A.R. GffiB EI21 [1960]
118-119.
19 Abû'1-Fidâ' K. taqwïm al-buldan (ed. REINAUD-MacGUCKIN DE SLANE, p. 203).
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6.4. Abu Hâmid al-rarnâtf.20 El granadí Abu Hamîd (n. 473/1080,
t 565/1169-70), que va viatjar durant la major part de la seva llarga vida pel nord
d'Àfrica, el Pròxim Orient i les estepes d'Euràsia, va escriure dues obres sobre les
seves vivències, "Elogi de les meravelles del Magreb" (al-Mu'ríb an ba'd 'ajâ'ib al-
Mayrib) i "Present [fet] als intel·lectes i selecció de meravelles" (Tuhfat al-albab
wa-nuxbat al-a'jab).

6.4.1. En un passatge d'al-Mu'rib, l'autor recorda el seu amic Abû'1-Qâsim,
un emir de Darband que va allotjar-lo a casa seva ca. 524/1130 i que parlava, a més
del turc, el persa i l'àrab, diverses llengües caucàsiques, entre elles les d'al-Lakzan,
Tabbalân, al-Fîlân, al-Zi'qalân, al-Xaydâq, al-Fumîq, al-Sarîr, al-Lân, Arsâ & al-
Zaqhakârân.21

© Hom pot localitzar la major part d'aquests etnònims i topònims a les
comarques del Caucas oriental que envoltaven Darband: els lesguians o lakz (*al-
Lakzan, ms. al-Kazan), les gents del Tabarsarân (Tabbalân) i de l'enigmàtic
principat d'al-Fîlân (sobre aquest MINÒRSKY 1958:100-101; MIQUEL 1967-
88[irj:262 n. 3), els qaytaq (al-Xaydâq), els ghâzî-qumûkh (al-Fumîq), els avars
del Daguestan (al-Sarír) i els "fabricants de cotes de malles" (al-Zaqhakârân = np.
Zerehgaran). Tots aquests pobles (llevat dels turcòfons qaytaq) parlaven llengües
nakho-daguestàniques com ara l'avar, el dido, el tabassaran o el lak. A l'oest
d'aquesta zona trobem els alans (al-Lân) i, tocant a la Mar Negra, els txerkessos (ai-
Zi'qalân = gr. Zíyxoi, Zi'xoi). Quant als Arsâ, vid. al-Mas'ûdî (§ 6.17.2); en
general, cf. la trad, de C. DUBLER, p. 254-258.

6.5. Al-Balâaurî.22 "La conquesta dels països" (Futûh al-buldân) d'al-
Balâdurî (t ça. 279/892), versió breu d'una obra més extensa, narra, a partir de les
guerres de Mahoma i la defecció (al-ridda) de les tribus àrabs posterior a la mort del
profeta, la història de les conquestes musulmanes de Siria, Mesopotamia (al-Jazîra),
Armènia, Egipte, l'Occident (al-Mayrib), Iraq i Pèrsia. El capítol dedicat a la
conquesta d'Armènia (Futûh Armîniyya) esmenta en alguns passatges "la porta dels
alans" (Bob al-Lân).

6.5.1. A causa de les ràtzies dels khàzars contra Armènia, que arribaven fins
a Dînawar, el rei Qubâd ibn Fîrûz va enviar-hi un dels seus grans generals amb
dotze mil homes, i aquest va saquejar el país d'Albània (bilâd Arran) i va conquerir
la regió entre el riu al-Ras i Sarwan. Aleshores, el mateix Qubâd va fundar a Albània
les ciutats d'al-Baylaqân, Batía'a i Qabala, i va erigir una "presa de maó" (suddal-
libn) entre Sarwan i Darial (Bâb al-Lân). Al llarg de la presa, Qubâd va establir-hi
360 ciutats que van caure en ruïnes després de l'erecció de Darband (al-Bäb wa'l-

20 Abu Hâmid (o Abu 'AM Allah) Muhammad b. 'Abd al-Rahman (o al-Rahün) b. Sulaymân b.
Rabí* al Mâzinî al-Qaysî al-Andalusî al-Farnâtî al-UqIM b. Tamîm al-Qayrawânî. Ed. + trad, dels
fols. 96v-114v de l'únic manuscrit d'al-Mu'rib (ms. àr. n" XXXIV de la col. Gayangos de la Real
Academia de la Historia) per C. DUBLER Abu Hamîd el Granadino y su relación de viaje por
tierras euroasiáticas, Madrid 1953; cf. E. LÉVI-PROVENÇAL El21 [1960] 122. La recent ed. +
trad. d'I. BEJARANO (Madrid 1991) está dedicada a la part no estudiada per DUBLER (fols. Iv-
95v2).
21 Abu Hâmid al-Famâtî al-Mu 'rib fol. 96v (ed. DUBLER 1953:3-4).
22 Al-Balâdurî, Ahmad b. Yahyâ b. Jâbir b. Dâwûd. Ed. M J. DE GOEJE, Liber expugnationis
regionum, Leiden 1863-66 & salâh al-Dîn al-MUNAJJID, Kitâb Futûh al-Buldân, El Caire 1956;
trad. P.K. HITTI, The Origins of the Islamic State, Nova York 1916 (reimp. Beirut 1966); cf.
C.H. BECKER-[F. ROSENTHAL] El21 [1960] 971-72.
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Abwâb) pel seu fill i successor Anûsirwân Kisra, que també va fortificar, entre
molts altres llocs, Bob al-Lân.23

© Qubâd ihn Fîrûz al-Malik, forma arabitzada del np. Qobâd-e Fîrûz, és el
sassànida Kavâd I (488-531), fdl de Pêrôz i pare de Husrav I Anôgruvân (531-578:
àr. Anûsirwân Kisra). Sobre la fortificació de Darband per aquest darrer, vid. al-
Mas'ûdî (§ 6.17.3.a) & Ferdûsî (§ 11.9.5); l'Armènia (Armîniyya) d'al-Balâaurî
inclou també Albània i Geòrgia, on trobem diferents "portes" (bâb, pi. abwâb),
entre les quals "la porta dels alans" (Bâb al-Lân), és a dir, el pas de Darial, a l'est
del mont Kazbek i al sud de l'actual Vladikavkaz; quant al nombre de ciutats
erigides per Qubâd, Ibn Xurdâdbih (§ 6.2.1) parla de 360 abwâb caucàsiques.

6.5.2. L'obra d'al-Balâdurî recull també breus notícies referents a les
activitats de dos governadors àrabs d'Armènia a Darial (Bâb al-Lân). Marwân b.
Muhammad va començar la seva campanya de l'any 119/737 contra Khazària (ard
al-Xazar) creuant Darial per a reunirse amb els exercits d'Asíd b. Zâfir al-Sulamî
Abû-Yazîd i dels "reis de les muntanyes" (mulûk al-jibâl), que venien de Darband
(al-Bâb wa'l-Abwâb).24 Més endavant, Yazîd b. Usayd al-Sulamî va apoderar-se
ça. 141/758 de Darial i hi va establir un contingent de cavalleria amb estipendis.25

© Sobre les campanyes de Marwân, vid. al-Tabarî (§§ 6.20.2.h & 3.c); per a
la datació d'ambdós esdeveniments, D.M. DUNLOP EI21 [1960] 837a s.v. Bâb
al-Lân.26

6.6. Baybars al-Mançûrî.27 El general i historiador mameluc Baybars
(t 725/1325), que d'esclau del soldà al-Malik al-Mansûr Qalâ'ûn (d'on el sobrenom
al-Mansûrî) arribà a virrei d'Egipte, va escriure una història de l'Islam fins a l'any
1324, intitulada "La crema del pensament sobre els annals de l'hègira" (Zubdat al-

fikrafi ta 'ríx al-Hijra).

6.6.1. L'any 698/1298-99 el mongol Nûyaya, poc després de derrotar
Toqtâ, khan legítim de l'Horda d'Or, va enviar el seu nét Aqtâjî a percebre el tribut
de les poblacions de Crimea (hilad Qirim). Tanmateix, quan Aqtâjî va arribar a
Caffa (Kafâ), possessió dels "francs genovesos" (al-Faranj al-Janawiyya), fou
assassinat a traïció, i Nûyaya va enviar en represàlia un poderós exèrcit que va

23 Al-Balâdurî K. futûh al-buldan 227-228 (ed. DE GOEJE, p. 194-195 & al-MUNAJJID, p. 231-
232; trad. HITTI, p. 305-307). El text considera obra d'Anûairwân les ciutats (madína) d'al-§âbirân,
Masqat i al-Bâb wa'l-Abwâb; a Albania (Arran), Abwâb Sakkan, al-Qamîbarân, Abwâb al-
Dûdanîya i al-Durd ûqîya; a Geòrgia (Jurzân), la ciutat de Suydabîl, els castells (qasr) de Bâb
Fîrûziqubâd, Bâb Lâdiqa i Bâb Bâriqa, i les fortaleses (qal'a) de Bâb al-Lân, Bâb Samsaxî, al-
Jardamân i Sanßulda.
24 Al-Balâdurî K. futûh al-buldân 242 (ed. DE GOEJE, p. 207 & al-MUNAJJID, p. 244; trad.
HITTI, p. 325).
25 Al-Balâaurî K. futûh al-buldàn 245 (ed. DE GOEJE, p. 209-210 & al-MUNAJJID, p. 246; trad.
HITTI, p. 328-329).
26 Un altre passatge (al-Balâd.urî K. futûh al-Buldân 237; ed. DE GOEJE, p. 202-3 & al-
MUNAJJID, p. 239; trad. HITTI, p. 318) esmenta un topònim Bâb al-Lâl (v.l. al-Lân, descartada
per les edd. DE GOEJE & al-MUNAJJID) en connexió amb les contrades georgianes de Qalarjit,
Taryâlît, Xâxît i Xûxît (georg. Klardzet'i, T'rialet'i, Kaxet'i, Kuxet'i). MINORSKY 1930:111-12
va identificar Bâb al-Lâl amb el mont Lalvar, al Somxet'i o «Arménie géorgienne» (Darial limita
al sud amb la contrada georgiana de Xevi).
27 Baybars al-Mansûrî. Ed. + trad, russa dels passatges de la Zubdat al-fikra relatius a l'Horda d'Or
a TEESENHAUSEN 1884:76-123 (V. "Rukneddin Bejbars"); cf. E. ASHTOR El21 [1960] 1127-
1128.
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saquejar la ciutat, va massacrar-ne gran part dels habitants i va empresonar "els
mercaders musulmans, alans i francs" (tijâr al-Muslimín wa'I-'Allan wa'1-Faranj)
que aleshores s'hi trobaven.28

© Sobre Nûyaya, Toqtâ &Aqtâjî (formes àrabs = mong. Noyai, Toqtâi,
Aqtatí), vid. PELLIOT 1949:67-71 & 73-74; MORAVCSICK 1943:183, 267 s.v.
Noya? & TOUKTCUÇ; quant a les guerres intestines entre Noyai i el khan legítim
Toqtâi (1291-1312) pel control de l'Horda, vid. VERNADSKY 1953:187-189;
SPULER 1965:75-77. Més sobre mercaders alans a Crimea vid. § 4.39 & Ibn 'Abd
al-Zahir(§ 6.9.1).

6.6.2. L'any 700/1300-1, després de la mort de Nûyaya a la batalla de
Kûkânlik a mans d'un soldat rus de l'exèrcit de Toqtâ, el seu primogènit *Jaka,
que havia heretat els seus dominis al sud de l'Horda d'Or, va fer matar el seu germà
*Taka i va enemistar-se amb el seu lloctinent Tunyuz i el seu cunyat Tâz, que
l'atacaren i el forçaren a fugir al "país dels alans" (bilâdÂs), on, malgrat reunir un
exèrcit de deu mil homes (turnan), fou derrotat per aquells.29

© Sobre J. kâ & T.kâ (formes àrabs = mong. Jo ge, *Tüge), vid. PELLIOT
1949:79-81; cf. MORAVCSICK 1943:261 s.v. TCaxas [3], així com la
bibliografia del punt § 6.6.1. Els alans que recolzaren Jöge havien arribat a
Moldavia a mitjan s. Xni al servei del seu pare i ocupaven la zona de l'embocadura
del Danubi; part d'ells va passar a l'Imperi Bizantí l'any 1302, a causa de les
desfetes dels nogaides (cf. Paquimeres § 5.31.2).

6.7. AI-Bîrûnî.30 Un dels més grans erudits de l'Islam medieval, l'iranià
al-Bîrûnî (n. 362/973, t ca. 442/1050) va deixar unes cent vuitanta obres sobre
totes les disciplines del seu temps. La seva "Descripció del límit dels llocs per a la
verificació de la distància entre els habitatges" (Tahdîd nihâyât al-amâkîn li-tashîh
masâfât al-masâkin), completada ca. 416/1025, és un petit tractat geogràfic sobre el
mètode per a calcular correctament la longitud i latitud dels diferents països.

6.7.1. En un passatge de la introducció a aquesta obra, al-Bîrûnî parla de "la
tribu dels alans i els as" (jins al-Lân wa'1-Âs), que habitaven en l'antic "la terra dels
petxenegs" (ard al-Bajnakiyya), al curs inferior de l'Âmû-daryâ, entre el Xwârizm i
el Jurjan, però que, a conseqüència d'un canvi del llit d'aquest riu, van emigrar junt
amb els mateixos petxenegs a la costa de la Mar Caspia (bahr al-Xazar). Segons al-
Bîrûnî, llur llengua es componia llavors d'una barreja de la coràsmia i la petxenega
(wa-luyathum al-an mutarakkibat min al-Xwârizmiyya wa'1-Bajnâkiyya).31

© Un dels escassos testimonis sobre la presència d'alans a l'est de la Mar
Caspia; cf. la polèmica AlânândeZ de Ferdûsî (§ 11.9.1). La tribu dels petxenegs
(Bajnâk), en un temps part de la confederació dels turcs occidentals (dissolta ca.
630), va emigrar cap al sud de la mar d'Aral sota l'empenta dels qarluq i, més tard,
a la zona entre el Volga i l'Ural, on va romandre fins que khàzars i oghuz la van
desplaçar l'any 889 de nou cap a l'oest (GROUSSET 1965:238-240; MIQUEL

28 Baybars al-Mansûrî Zubdat al-fikra, recollit per TIESENHAUSEN 1884:88-89 (ed.), 111-112
(trad.); cf. trad, francesa parcial a GREKOV-IAKOUBOVSKI 1939:87.
29 Baybars al-Mansûrî Zubdat al-fikra, recollit per TIESENHAUSEN 1884:92-93 (ed.), 116-117
(trad.).
30 Al-Bîrûnî (Bêrûnî), Abu'l-Rayhân Muhammad b. Ahmad. Ed. P. BOTSCHAKOFF, Tahdîd
nihâyât al-amâkîn li-tashîh masâfât al-masâkin, El Caire 1964; cf. D.J. BODLOT El2 I (1960)
1236-1238.
31 Al-Bîrûnî Tahdîd nihâyât al-amâkîn (éd. P. BOTSCHAKOFF p. 46-47; passatge extractat per
ZEKI VALIDI TOGAN 1936:*28*; cf. MINORSKY 1937:481).
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1967-88[n]:216-217; Sarm. 64). Quant a l'assercio sobre la llengua dels alans, la
dada (verificada o només transmesa?) suggereix una llengua irànica fortament
turquitzada; val a dir que l'autor era nadiu de K|ï, capital del Xwârizm, i que el
corasmi fou, igual que l'ala, una llengua irànica mitjana nord-oriental.

6.8. Al-D_ahabî.32 Un passatge de la "Història de l'Islam" (Ta'rîx al-Islâm)
de l'historiador i teòleg al-Dahabî (n. 673/1274, t 748/1348) ens informa que l'any
105/724 al-Jarrah b. 'Abd Allah al-Hakamî va envair la Khazària per la ruta de
Darial (Bâb al-Lân), i que l'any següent va rebre dels alans tributs de capitació
(jizya) i contribució territorial (xarâj).33 La font d'aquesta notícia, com la de tota la
primera part de l'obra d'al-Dahabî (ss. I-ni/VII-X), que n'es un epitom, sembla al-
Tabarî (cf. § 6.20.2.d).

6.9. Ibn 'Abd al-!Çâhir.34 Secretan privat dels soldans mamelucs
d'Egipte, el cairota Ibn 'Abd al-Zâhir (n. 620/1223, t 692/1292) va escriure una
biografia d'al-Malik al-Zâhir Baybars I (Sîrat al-sultân al-Malik al-Zâhir Baybars),
que regnà entre 658/1260 i 677/1277, conservada només parcialment en mss. del
Museu Britànic, París i Istanbul.

6.9.1. L'any 660/1261, el soldà mameluc al-Malik al-Zâhir va enviar una
carta a Berke, khan musulmà de l'Horda d'Or, per tal d'incitar-lo a la "guerra santa"
(jihâd) contra el seu cosí Hülegü, khan de l'Iran i destructor del califat abbàssida de
Bagdad, missatge que fou tramés gràcies a un home de confiança "d'entre els
mercaders alans" (min tujjâr al-'Allan).35 Més tard, la relació de viatge d'una nova
ambaixada a l'Horda l'any 662/1263-64 esmenta la presència de cumans, russos i
alans a Crimea.36

© Per a les relacions diplomàtiques entre Egipte i l'Horda aleshores, vid.
GROUSSET 1965:475; cf. Baybars al-Mansûrî (§ 6.6.1), qui parla també de
mercaders alans a Caffa (Crimea) en aquesta època.

6.10. Ibn al-Atír.37 L'obra més destacada d'Ibn al-Aîîr (n. 555/1160, t
630/ 1233) és la "Crònica perfecta" (al-Kamilfi al-ta'ríx), una història annalística

32 Al-Dahabî, Sams al-Dîn Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Ußnan b. Qâymâz b. 'Abd Allah al-
Turkumânî al-Fâriqî al-Dimasqî al-§âfil. La Ta'rîx al-Islâm (éd. El Caire a partir de 1367/1947; cf.
MOH. BEN CHENEB-[J. DE SOMOGYI] EI2 E [1965] 214-216) ens ha estat inaccessible.
33 Passatge extractat per DM. DUNLOP EI2 I [1960] 837a s.v. Bâb al-Lân (= al-Dahabî Ta'rîx
al-Islâm ed. El Caire IV, 88).
34 Ibn 'Abd al-Zâhir, Muhyi al-Dîn Abû'1-Fadl 'Abd Allah b. Rasîd al-Dîn Abu Muhammad 'Abd
al-Zâhir b. Naswân b. 'Abd al-Zâhir b. Najda al-Sa'dî al-Rawhî. Ed. + trad, russa dels passatges de
la Sîrat al-sultân al-Malik al-Zâhir Baybars relatius a l'Horda d'Or a TESENHAUSEN 1884:46-64
(II. "Ibnabdezzakhyr"); cf. J. PEDERSEN El2 HI [1971] 679-680.
35 Ibn 'Abd al-Zâhir Sîrat al-Malik al-Zâhir, recollit per TIESENHAUSEN 1884:47 (ed.), 55
(trad.); cf. GREKOV-IAKOUBOVSKI 1939:25 n. 1; VERNADSKY 1953:162.
36 Ibn 'Abd al-Zâhir Sîrat al-Malik al-Zâhir, recollit per TIESENHAUSEN 1884:54 (ed.), 63
(trad.); cf. trad. alem. a SPULER 1968:218.
37 Ibn al-Aûr, 'Izz al-Dîn Abu'l-Hasan 'Alî. Ed. C.J. TORNBERG, Ibn-el-Athiri Chronicon quod
perfectissimum inscribitur, I-XII, Leiden 1851-76 [reimp. Beirut 1965-67]; passatges a'al-Kamilß
al-ta'rîx sobre l'Horda d'Or (trad, russa) recollits per TIESENHAUSEN 1884:1-45 (I. "Ibnel'asir");
cf. F. ROSENTHAL EI2 III [1971] 723-725 sub (2). L'ed. TORNBERG ens ha estat inaccessible;
a més del conegut passatge que recollim, al-Kamil conté més dades sobre els alans; bona part
d'elles, però, provenen d'al-Tabari (§ 6.20), principal font d'Ibn al-Atír per a la història dels primers
segles de l'Islam.
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des de l'origen del món fins a l'any 628/1230-31, que marca el punt culminant del
gènere.

6.10.1. L'any 619/1222, després d'atacar els lesguians, els tàtars passaren al
territori del alans; aquests, en tenir-ne notícia, van cridar en ajut seu els cumans i,
junts, van enfrontar-s'hi, però cap d'ambdós bàndols no obtingué la victòria.
Aleshores, els tàtars enviaren missatgers als cumans, invocant la fraternitat turco-
mongol i oferint-los part del botí anterior a canvi de llur defecció, de manera que
van concloure un pacte de no agressió i, després de percebre'n els béns acordats,
els cumans van retirar-se. Llavors els tàtars atacaren els alans, els massacraren, van
cometre-hi tota mena d'atrocitats i pillatges i van fer-hi presoners. A continuació,
però, van trencar la paraula donada i es llençaren també a una guerra sense quarter
contra els cumans, que, confiats en l'acord, estaven dispersos i desprevinguts, i es
veieren obligats a refugiar-se en aiguamolls i muntanyes.38

© Els turcs cumans (àr. Xifsâx, Qijjâq, gr. Koufiavoi, rus Polovcy), arribats
a mitjan s. XI a les estepes del sud de Rússia, formarien amb el temps la base ètnica
de l'Horda d'Or (np. dast-e Qïpcaq). La relació dels fets és de gran interès, en tant
que obra d'un coetani, ja que aquesta primera gran cavalcada mongol contra
l'occident (1220-23), dirigida pels generals Jebe i Sübedei, va esdevenir-se durant
els darrers anys de la vida d'Ibn al-Atír.

6.11. Ibn al-Azraq.39 Els manuscrits Or. 5803 i Or. 6310 del British
Museum ens han conservat una història de la ciutat de Mayyâfâriqîn, a uns 70 kms.
al nord-est d'Âmid (Diyârbakr), prop de Tigranocerta, l'antiga capital d'Armènia,
obra d'un autor anomenat Ibn al-Azraq, que va escriure poc després del 572/1176.

6.11.1. En un excurs, l'autor explica com l'any 548/1153 va adreçar-se a
Tiflis i va entrar al servei del rei georgià Dimitri 1(1125-1154), i afegeix: "I went
forth with him and travelled together with him in his country (wilâya) for some 70
days. He went on to the al-Lan (Alan), to the side of Darband and to the country
(wilâya) of the Abkhaz".40 Un passatge posterior confirma aquestes dades: "I was
in the country (wilâya) of the Kurj (Georgians) in the service of the king of the
Abkhaz Dîmitrî, son of Dâvûd, king of the whole of the country. I entered Tiflis in
the year 548/1153 and joined the king's service, travelling with him to the country
of the Alan and the Abkhaz and Derbend".41

© Dâvûd, pare de Dîmitrî (Dimitri I), és el rei georgià Davit' II (1089-1125).
La constatació de relacions entre els sobirans bagràtides i al-Lan per part d'una font
àrab té un gran interès, ja que és un clar reflex de la política d'aliances i vincles
matrimonials que ens transmet la crònica georgiana K'art'lis C'xovreba (§ 9.7)
durant aquest període; Abxâz equival en fonts d'aquesta època a Geòrgia, però
MINORSKY 1949:33 n. 2 considera la possibilitat d'una confusió entre j\¡p\ al-
Abxâz & ùlîïX" al-Lâyjân, nom d'un districte del Sirwân: "as King Dimitri was
operating in the eastern part of the Caucasus, Lâyjân (...) might fit into the
geographical pattern of his campaign. More important is the reference to Derbend
and the Alan territory showing the large extent of Dimitri's operations".

38 Ibn al-Alîr al-Kâmil (ed. TORNBERG, vol. XII, pp. 252-253; trad, russa TIESENHAUSEN
1884:25-26; cf. KULAKOVSKIJ 1899:57; GREKOV-IAKOUBOVSKI 1939:54; GROUSSET
1965:307; SPULER 1965:12).
39 Ibn al-Azraq al-Fâriqî, Ahmad b. Yûsuf b. 'Alí. Passatges manuscrits inèdits de la seva obra
referents al món caucàsic recollits per MINORSKY 1949.
40 Ibn al-Azraq (ms. Or. 5803 del British Museum, fol. 161b; trad. MINORSKY 1949:33).
41 Ibn al-Azraq (ms. Or. 5803 del British Museum, fol. 176b; trad. MINORSKY 1949:35).

181



VI. Fonts àrabs

6.12. Ihn Battufa.42 El llibre de viatges (rihla) d'Ibn Battûta (n.
703/1304, t 770/1368-9 ó 779/1377), intitulat "Present [fet] als observadors sobre
les coses extraordinàries de les ciutats i les meravelles dels viatges" (Tuhfat al-
nuzzâr fi y ara'ib al-amsâr wa-'ajâ'ib al-asfâr), recull les seves aventures per bona
part del món conegut entre els anys 725-54/1325-53 i conté nombroses
descripcions de les terres que va visitar.

6.12.1. Durant la seva estada al reialme mongol de l'Horda d'Or (ca.
734/1333), aleshores governat per Özbeg qayan (1313-1341), Ibn Battûta aprofita
per a parlar-nos de la seva capital, al-Sarâ (Sarây Berke o Nova Sarây); en ella hi
viuen sis nacions diferents: els mongols (al-Muyul), que són els habitants del país i
els seus soldans, i alguns dels quals són musulmans; els alans (al-Âs), que són
musulmans; i els cumans (al-Qifjaq), els txerkessos (al-Jarkas), els russos (al-Rus)
i els bizantins (al-Rum), que són tots cristians; cada nació n'habita un barri
separadament, on hi té els seus basars.43

© El mot tawâ'if "nations, groups of people" (pi. de tâ'ifa) pot significar
"tropes", fet que suggereix que alguns d'aquests grups ètnics no eren més que
contingents militars. Els quatre darrers pobles són cristians (nasâra "natzarens") i
quant als mongols, només "alguns d'ells són musulmans" (wa-ba'dhum
muslimûn), però l'única nació (totalment?) musulmana d'al-Sarâ són els alans (al-
Âs); cf. al-Mas'ûdî (§ 6.17.2). Atès que Özbeg qayan fou un dels màxims
protectors i propagadors de la fe islàmica dins l'Horda, això podria ser indicatiu
d'una aproximació al poder, si no d'una posició preeminent, per part dels alans.
Sobre els pobles esmentats, cf. al-'Umarî (§ 6.22.1).

6.13. Ibn Xaldûn.44 La història universal del tunisià Ibn Xaldûn (n.
732/1332, f 808/1406), intitulada "Llibre d'exemples i recull d'orígens i relats
sobre la història dels àrabs, dels pobles estrangers i dels berbers" (Kitâb al- 'ibar
wa-dîwân al-mubtadâ ' wa 'l-xabarß aiyâm al- 'àrab wa 'I- 'ajam wa 'l-barbar), sovint
no és la font més fidedigna, però ha esdevingut famosa per la seva introducció (al-
Muqaddima), síntesi enciclopèdica dels coneixements culturals i metodològics
necessaris per a la realització d'una investigació històrica veritablement científica,
convertida amb el temps en una obra independent.

6.13.1. L'excurs geogràfic de la Muqaddima conté algunes dades sobre els
alans:

42 Ibn Battûta, Sams al-Dîn Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd Allah b. Muhammad b. Ibrahim
b. Muhammad b. Ibrahim b. Yûsuf al-Lawâtî al-Tanjî. Ed. + trad. fran. C. DEFREMERY & B.R.
SANGUINETTI, Voyages d'Ibn Batoutah, I-IV, Paris 1853-1859; trad. angl. H.A.R. GIBB, The
travels of Ibn Battûta, I-III, Cambridge 1958-1971; trad, russa dels passatges del Tuhfat al-nuzzâr
relatius a l'Horda d'Or a TESENHAUSEN 1884:278-314 (XV. "Ibnbatuta"); cf. A. MIQUEL EI2

III [1971] 735-736.
43 Ibn Battûta Tuhfat al-nuzzâr (éd. + trad. fr. DEFRÉMERY-SANGUINETTI, vol. II, p. 448;
trad. angl. GIBB, vol. II, p. 516; trad, russa TIESENHAUSEN 1884:306; cf. GREKOV-
IAKOUBOVSKI 1939:137; VERNADSKY 1953:198; W. BARTHOLD-V. MINORSKY £/2I
[1960] 354b; SPULER 1965:268 & 1968:237.
44 Ibn Xaldûn, Walî al-Dîn 'Abd al-Rahmân b. Muhammad b. Muhammad b. Abu Bakr
Muhammad b. al-Hasan. Ed. K. al-'ibar, I-XIV, Beirut 1981; trad. angl. F. ROSENTHAL, The
Muqaddimah. An Introduction to History, I-III, Nova York 1958; trad. fran. V. MONTEIL, Al-
Muqaddima. Discours sur l'histoire universelle, I-III, París 19782 (pagin, consecutiva); ed. + trad,
russa dels passatges sobre l'Horda d'Or a TIESENHAUSEN 1884:365-394 (XIX. "Ibnkhal'dun");
cf. M. TALBI, El2 III [1971] 825-831.
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a) la Mar Caspia (bahr Jurjân wa Tabaristân) limita al nord amb la terra dels
khàzars i dels alans (ara al-Xazar wa'l-Lân).45

b) a l'est (fi Sarqa) de la cinquena secció (juz') del sisè clima (iqlím), hi ha el país
dels alans i, tocant a la mar Negra, la seva capital Sinope (hilad al-Laniyya wa
qâ'idathâ Sawtalî 'Ha bahr Nîtas). A la sisena secció del mateix clima, hi ha la resta
del país dels alans (baqiyyat hilad al-Lâniyya), perllongament de l'altra part des del
sud.46 L'ed. Beirut vocalitza el nom de la capital ("its principal place", "sa
principale ville") Jb>« Sawtalî, però les trad, de ROSENTHAL i MONTEBL ad loc.
parlen de Sinope (gr. Zivcomi); potser es tracta de restes dels alans arribats a
Bizanci el 1302, cf. Paquimeres (§ 5.31.2).

c) al nord del món hi ha nacions i races diverses: turcs (al-Turk), eslaus (al-
Saqaliba), toquz-oghuz (al-Tuyuzyuz.), khàzars (al-Xazar), alans (al-Lan) i la major
part dels "francs" (al-katir al-Ifranja), així com Gog i Magog (Yâjûj wa-Mâjûj).41

6.13.2. El tercer llibre del Kitâb al-'ibar inclou també notícies sumaries sobre
les expedicions de Marwân b. Muhammad (§§ 6.5.2; 6.20.2.h & 3.c) i els atacs
mongols contra el país deis alans (ard al-Lan, balad/hilad al-Lan); la font d'Ibn
Xaldún sembla aquí Ibn al-Atír (§ 6.10), qui alhora segueix al-Tabarî (§ 6.20) per
als fets més antics.48 D'altra banda, és confús el passatge que recorda com el
mongol *Jaka b. Nûyây, atacat per Tunyuz i Tâz quan havia marxat de campanya
al país d'alans i russos (bilâd *al-Lân wa'l-Rûs, mss. al-Lâz), va retirar-se al país
dels alans de Moldavia (hilad Umûq, v.l. Äs); millor el text de Baybars al-Mansûrî
(§ 6.6.2).«

6.14. Ibn Rusta.50 Només ens ha pervingut una setena part del "Llibre
dels adorns preciosos" (Kitâb al-a'lâq al-nafisa) de l'iranià Ibn Rusta (s. IQ-IV/IX-
X), que, escrit ca. 290/903-300/913, tractava de geografia matemàtica, descriptiva i
humana, així com d'història i de varietat d'altres matèries que en feien una petita
enciclopèdia del seu temps. La principal font d'Ibn Rusta sembla haver estat el
"Llibre dels itineraris i dels reialmes" (Kitâb al-masâlik wa'1-mamâlik), avui perdut,
del visir samànida Abu 'Abd Allah al-Jayhânî, alhora continuador d'Ibn Xurdâdbih
(§ 6.2).

6.14.1. En abandonar el regne dels avars del Daguestan (mulk al-Sarír), en
direcció a l'esquerra (l'oest), hom travessa durant tres dies de marxa muntanyes i
prats fins al reialme dels alans (mulk al-Lan). El rei dels alans (malik al-Lan) és un
veritable cristià (fi nafsa nasrânî), però la gent del poble del seu reialme són pagans
idòlatres (wa-'âmmat ahl mamluka kuffâr ya'budûna al-asnam). Aleshores, hom
viatja deu dies més per entre rius i boscos abans d'arribar a una fortalesa (qal'a)
anomenada "la porta dels alans" (Bah al-Lan). Situada al cimal d'una muntanya, al

45 Ibn Xaldun Muqaddima (ta. Beirut, vol. I, p. 80; trad. ROSENTHAL, vol. I, p. 101; trad.
MONTEIL, p. 97).
46 Ibn Xaldun Muqaddima (ed. Beirut, vol. I, p. 134-135; trad. ROSENTHAL, vol. I, p. 160; trad.
MONTEE,, p. 158-159).
47 Ibn Xaldûn Muqaddima (ed. Beirut, vol. I, p. 146; trad. ROSENTHAL, vol. I, p. 172; trad.
MONTEtL, p. 170).
48 Ibn Xaldûn K. al-'ibar (ed. Beirut, vol. Ill, pp. 285-286,1101).
49 Ibn Xaldûn K. al- '¡bar a TffiSENHAUSEN 1884:370 (ed.), 383 (trad.).
50 Ibn Rusta, Abu 'AIî Ahmad b. 'Urnar. Ed. MJ. DE GOEJE, Kitâb al-a'lâq al-naßsa, BGA VII,
Leiden 1892; trad. fran. G. WIET, Les atours précieux, El Caire 1955; cf. S. MAQBUL-AHMAD,
El2 III [1971] 920-921. Trad. angl. i erudit comentari dels passatges sobre el Caucas a l'annex IV
deMINORSKY1958.

183



VL Fonts àrabs

peu d'ella corre un camí; l'envolten altes muntanyes i mil homes guarden les seves
muralles nit i dia. Els alans estan integrats per quatre tribus (qabâ 'il), però la
noblesa i la dignitat reial (al-asrafwa'l-mulk) corresponen a aquella anomenada
D.xsas. El sobirà dels alans s'anomena B.yây.r (§ 6.25), nom que porten tots els
seus reis (ism li-kull min nuïlk 'alaihum).51

© El passatge presenta punts de contacte (la idolatria i la guarnició de mil
homes) amb la geografia anònima persa ííududal-'alam (§ 11.10.1); altres dades,
però, són inèdites, com ara l'existència de quatre tribus, la preeminència dels
D.XSÔS (*Ruxs-As = gr.'PtóCoXavot; cf. BLEICHSTEINER 1918:15; MINORSKY
1937:445 n. 5 & 1958:169) i el títol reial B.-yay.r, enlloc del K.rk.ndaj d'al-
Mas'ûdî (§§ 6.17.1 & 4.b). Una altra de les tribus alanés fou, probablement, la
dels Tûlâs (§ 6.14.2.C).

6.14.2. Quatre passatges més de l'obra donen breus notícies sobre els alans:
a) dins la "Descripció del rius" (sifat al-anhar), Ibn Rusta parla del Kura (al-nahr

al-Kurr, gr. KOpoç, georg. Mtkavar), que, procedent del país dels alans (hilad al-
Lân), passa per T'bilisi (Tqflís) i Barla'a, i més endavant desemboca a la Mar
Caspia (baí)r Tabaristan). La dada és inexacta, ja que el Kura neix al sud-oest de
Geòrgia i només arriba a T'bilisi després de descriure un arc en direcció nord-est;
ara bé, si els alans no són sinònim d'un nord desconegut, potser cal conjecturar-ne
certa expansió des del Dvalet'i, e.g. per la contrada del Sidakart'li; millor al-
Qazwînî(§6.19.1.a).52

b) més enllà dels set climes (aqâlîm), fins a l'extrem nord de la terra habitable
coneguda, hi ha el país de Gog (bilàd Yâjûj), el dels toquz-oghuz (bilad al-
Tu-yuzyuz), la terra dels turcs (ard al-Turk), el país dels alans (bilàd al-Lan), els
avars (al-Abar), els búlgars (Burjan), els eslaus (al-Saqaliba) i, finalment, l'Atlàntic
(bahr al-tnayrib).5^

c) el país dels khàzars limita per una de les seves bandes amb una immensa
muntanya que s'estén fins a la regió de T'bilisi (bilàd Taflîs), a l'extrem de la qual
viuen els Tûlâs i els Lu-y.r, esmentats també per les IJudûd (§ 11.10.2.Í). Els Tûlâs
/ Tulas (= *Tuwal-Âs) semblen els twaltœ o ossets del sud, de ben segur una altra
de les tribus (qabâ'il) alanés de § 6.14.1; quant a >/J Lûy.r, sembla un error per >¿'
*Awyâz "abkhaz", correcció que, afegida a la proximitat de T'bilisi, convida a
llegir també J^- Jurz "Geòrgia" enlloc de s>Xazar "khàzars"; cf. MINORSKY
1937:445, 456-45S.54

d) la narració del viatge de l'intèrpret Sallara = Ibn Xurdadbih (§ 6.2.1.b).55

6.15. Al-Marwazï.56 El naturalista al-Marwazï, metge a la cort del gran
soldà seljúcida Malik Sah (f 485/1092), va escriure unes "Propietats dels animals"
(Taba'i' al-hayawan) on tracta qüestions de zoologia i biologia; la introducció a
l'obra, consagrada a les races humanes, conté dades etnogràfiques manllevades
d'autors dels ss. III-IV/IX-X. Dins del capítol dedicat a Bizanci (Bâb al-Rûm)

51 Ibn Rusta K. al-a'lâq al-nafîsa (ed. DE GOEJE, p. 148; trad. WET, p. 167; recollit per
MARQUART 1903:165; cf. MINORSKY 1958:169).
52 Ibn Rusta K. al-a'lâq al-nafîsa (ed. DE GOEJE, p. 89; trad. WŒT, p. 99).
53 Ibn Rusta K. al-a'lâq al-nafîsa (éd. DE GOEJE, p. 98; trad. WŒT, p. 109).
54 Ibn Rusta K. al-a 'lâq al-nafisa (éd. DE GOEJE, p. 139).
55 Ibn Rusta K. al-a 'lâq al-nafîsa (l'ed. DE GOEJE, p. 149 remet a Ibn Xurdâabih; trad. WET, p.
168).
56 Al-Marwazî, Saraf al-Zamân Tâhir. Extracte ed. i trad, per MINORSKY 1950 (recollit a
MINORSKY 1982: VIH).
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llegim que entre les diferents classes de cristians destaquen els francs (Ifranj) per
llur coratge i valor: "i entre ells [= Rum] hi ha Geòrgia, l'Armènia interior,
l'Armènia exterior, els alans (al-Lan) i el poble del Tron".57 Cf. MINORSKY
1950:468: "by including in Rûm both the Franks and the Caucasian tribes the
author throws the cloak of the Byzantine Empire over all the Christian peoples".
Quant al "poble del Tron" (ahí al-Sarír), són els avars del nord del Daguestan.

6.16. Mas'ûd b. Nâmdâr.58 El manuscrit àrab de la Bibliothèque
Nationale n° 4433, volum de 269 folis de 185 x 140 mm. i 10 a 15 línies (anterior
al 643/1246; per a més detalls, vid. MINORSKY-CAHEN 1949:94), està integrat
per una sèrie de quaderns, d'una dotzena de pàgines cadascun i relligats en
desordre, que contenen poemes, cartes i actes privades o públiques, i una crònica
de la vila de Baylaqân, a l'Arran (l'antiga Albània), obra d'un historiador i poeta de
principis del s. VI/XII, Mas'ûd b. Nâmdâr, el nom del qual es troba al principi de la
secció epistolar (fol. 91 v°).

6.16.1. Un poema d'aquest recull (que ens ha estat inaccessible) esmenta els
alans; vet-ne aquí una paràfrasi: "dans ce poème, le même dont le premier vers
conservé nous fait connaître le nom de Farîburz, Mas'ûd enumere les conquêtes de
ce prince: outre le Sirvan propement dit, il possédait, dit notre auteur, le Mûqân
jusqu'à la mer, Ghumîq et Sulwâr (?) jusqu'aux Alains; il a soumis les Abkhâz,
c'est-à-dire les Géorgiens (?), et il a conquis l'Arrân et Janza, où l'auteur est

© El sintagma "jusqu'aux Alains" podria ser un tòpic (cf. § 11.5.1). Farîburz
b. Salâr fou el SirwânSâh regnant des del 455/1063 fins a finals del s. V/XI (sobre
aquest personatge, vid. MINORSKY 1958:64-69); durant la seva màxima
expansió, el regne del Sirwân abastava gran part de 1' Azerbaijan rus (l'actual estât
ex-soviètic); quant al Mûqân o Mûqâniyya, és una contrada entre el Caucas i el riu
Kurr, llavors sotmesa al Sirwan (MIQUEL 1967-88[H]:262; Constantí Porfïrogènit
§ 5.4.2 Zapßav, MCOKÔV). Els Ghumîq, de llengua caucàsica i religió cristiana, són
els avantpassats dels actuals ghâzî-qumûkh o lak, que habiten la vall del riu
homònim, un afluent del Qoy-su; quant a Sulwâr, fou corregit per MINORSKY
1958:102 en *Sandan, nom d'una regió hostil a l'Islam de difícil localització. Per a
la postil·la "les Abkhâz, c'est-à-dire, les Géorgiens", cf. § 6.3.1; l'interrogant
potser obeeix al fet que aquest ús del terme era ja anacrònic o inexacte en època de
Mas'ûd. Janza val per Ganja, capital de la dinastia shaddàdida (cf. § 6.21.3).

6.17. Al-Mas'ûdî.60 L'obra d'al-Mas'ûdî (t 345/956) intitulada "Prats
d'or i mines de pedres precioses" (Murûj al-dahab wa ma'âdin al-jawhar) és una
veritable enciclopèdia geogràfica i històrica, de gran valor per la mentalitat oberta
del seu autor i per l'interès que demostra per totes les nacions, antigues i coetànies,
dins o fora de l'Islam. Els Murûj contenen tot un capítol (XVÏÏ = H 1-78 = §§ 442-

57 Al-Marwazï robà'i' al-hayawan 26b (ed. + trad. MINORSKY 1950:463).
58 Mas'ûd b. Nâmdâr. Descripció del manuscrit inèdit per MINORSKY-CAHEN 1949 (recollit a
MINORSKY 1982.-X).
59 Ms. 4433 de la Bibliothèque Nationale, fol. 150 v' (descrit per MINORSKY-CAHEN
1949:119).
60 Al-Mas'ûdî, Abû'l-Hasan 'Alî b. al-Husayn. Ed. + trad. CH. PELLAT, Murûj al-dahab wa
ma 'Min al-jawhar. I-V, Beirut 1966-1974 [+ índex àrab, I-II, Beirut 1979] & Les prairies d'or, Ï-HI,
Pans 1962-1971 (ambdues revisió de l'ed. + trad. B. DE MEYNARD-P. DE COURTEILLE, París
1861-1877); cf. CH. PELLAT EI2 VI 11990] 784-789. Trad. angl. i erudit comentari del cap.
XVII a l'annex III ("Mas'ûdî on the Caucasus") de MINORSKY 1958.
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508) dedicat al Caucas (jabal al-Qabx) amb dos importants passatges sobre al-Lân i
al-Arsiyya (§§ 6.17.1 & 2) i una munió de petites notícies complementàries
escampades arreu de l'obra que fan d'al-Mas'ûdî l'autor àrab més important per al
nostre estudi sobre els alans. Segons la nota introductòria de Ch. PELLAT a aquest
capítol, "indépendamment de quelques ouvrages cités au passage, les sources de
Mas'ûdî sont difficilement identifiables. Sans doute a-t-il mis à profit les notions
géographiques dont disposaient alors les Arabes, mais il y a ajouté des informations
personelles et des traditions orales qui font de ce chapitre l'un des plus intéressants
dQsMurûdj".

6.17.1. El reialme dels alans (mamlakat al-Lân) confina amb el dels àvars del
Daguestan (al-Sarír). El seu rei (malikhâ) porta el títol de K.rk.ndaj (§ 6.26), i la
seva capital (dar mamlakat al-Lân) s'anomena *Mayas, mot que significa "mosca"
(al-dibbana). El rei disposa de castells (qusür) i llocs d'esbarjo (muntazahât) fora de
la ciutat, a on es trasllada ara i adés. El rei dels alans i el dels avars han esdevingut
aliats en els darrers temps en donar-se mútuament les seves germanes en matrimoni.
Després de l'adveniment dels abbàssides (750), els reis dels alans (mulûk al-Lân),
fins aleshores en el paganisme (jâhiliyya), van convertir-se a la religió cristiana (dîn
al-nasrâniyya), però a partir de l'any 320/931 van abjurar-ne i van expulsar els
bisbes i sacerdots (al-asâqifa wa'l-qusûs) que els havia enviat l'emperador bizantí
(malik al-Rum). Entre el reialme dels alans i el Caucas (al pas de Darial), hi ha la
fortalesa de la porta dels alans (qal'at Bâb al-Lân) i un pont sobre un gran riu (el
Terek). Aquesta fortalesa fou fundada pel rei persa Isbandiyâr b. Bistâsf, qui hi va
deixar una guarnició per a barrar el pas als alans (cf. la llegenda d'Esfandyâr, fill
del rei Kei Gostâsp, a § 11.9.3). No hi ha cap altre camí fora del pont que hi ha
dessota; bastida en un ferm roquissar, hom no pot conquerir-la ni abastar-la si no és
d'acord amb la guarnició; a més, una deu d'aigua dolça brolla des de la part més alta
del roquissar i emergeix al belí mig de la fortalesa. Famosa arreu del món per la
seva inexpugnabilitat, les poesies perses tracten sovint d'ella, esp. el Kitâb al-
Baykâr (*Paykâr-nâme "Llibre de les batalles"?), traduït a l'àrab per Ibn al-
Muqaffa' (cf. introd. a § 10.9). Des que Maslama b. 'Abd al-Malik b. Marwan va
sotmetre aquesta contrada, hi ha una guarnició àrab que la custodia, aprovisionada
des de la marca de Tbilisi (tayr Tiflís), que es troba a cinc jornades de distància per
entre infidels; amb un sol home, però, n'hi hauria prou per a defensar-la, ja que per
la seva posició domina alhora el camí, el pont i el riu. El senyor dels alans (sâhib al-
Lân), puixant i molt valerós, administrador de justícia entre els altres reis, té una
escorta de trenta mil cavallers (fans); els seus dominis són una successió
ininterrompuda de llocs habitats ('amâ'ir), tan propers que els galls es responen
entre ells d'una a altra banda del reialme.61

© Segons al-Baladuri (§ 6.5.2) no fou Maslama b. 'Abd al-Malik qui va
sotmetre Darial, sinó Yatíd b. Usayd al-Sulamí, en època del califa al-Mansur (ca.
141/758). Ibn Rusta (§ 6.14.1) anomena el rei dels alans B.yây.r, en comptes de
K.rk.ndaj. Quant al nom de la capital del reialme d'Alània, diferent de la fortalesa
de Bâb al-Lân, a més de la forma t̂ ¿» *Mayas, correcció per mss. „-«A/a'as,
tenim documentat el persa Mks, Mnks, Myks (§ 11.15), mong. Meket, Meget (§
12.2.1), xin. Mai-ge-si (§ 15.18); l'etimologia popular d'al-Mas'ûdî deu provenir
d'una homofonia entre el mot persa magas "mosca" i el nom ala de la ciutat (vid.
MDSrORSKY 1952:232-35).

61 Al-Mas'ûdî Murûj II 42-45 (ed. + trad. PELLAT §§ 479-480; passatge recollit per
MARQUART 1903:165-167; cf. MINORSKY 1958:156-157; extractes a MIQUEL 1973-
80[H]:266-267).
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6.17.2. Entre els khàzars (al-Xazar), predominen els musulmans, ja que
aquests formen l'exèrcit reial (jund al-malik); coneguts pel nom d'al-Arsiyya, són
originaris dels voltants de Coràsmia (bilâd Xwârizm), d'on arribaren poc després
de l'aparició de l'Islam, fugint de la fam i de la pesta, que delmaven llur país
(bilâdhum). Puixants i coratjosos, principal contingent del rei khàzar, en
incorporar-se al seu imperi sol·licitaren la lliure pràctica de llur religió, tenir
mesquites i poder cridar a l'oració, i que un dels seus ocupés la dignitat de ministre
del rei (wizarat al-malik), en temps de l'autor en mans del musulmà Ahmad b. Kûya
(§ 6.24); així mateix, mai no lluitarien amb altres musulmans, ans només contra
infidels (al-kuffâr). De fet, tots els musulmans establerts al país reben el nom d'al-
Arsiyya. Set mil d'entre ells són cavallers i porten arc, cuirassa, casc i cota de
malles; d'altres són llancers i van armats com els musulmans.62

© Els Arsiyya, de ben segur idèntics als Arsâ d'Abû Hamîd (§ 6.4), recorden
l'antic etnònim gr. "Aopaoi (§ 1.3.3), i no ha faltat qui proposés l'evolució fonètica
Aorsi >As (així MINORSKY 1958:147 n. 1). El cert és que l'origen corasmi dels
Arsiyya d'al-Mas'ûdî concorda amb el passatge d'al-Bîrûnî (§ 6.7) sobre
l'emigració cap a l'oest dels petxenegs i dels alans transcaspis (al-Lan wa'1-Âs);
potser els alans musulmans (aï-As) que Ibn Battûta (§ 6.12.1) va trobar a Nova
Saray ca. 734/1333 n'eren els descendents. La connexió proposada per DUBLER
1953:255 amb la tribu dels Rus anomenada al-Artaniyya (potser mordvans) no té
cap sentit. MIQUEL 1967-88[II]:294 n. 2, que sembla ignorar el text d'al-Bîrûnî,
considera els Arsiyya «Alains convertís» o «une tribu sœur des Alains», però en
rebutja l'origen "corasmi".

6.17.3. A més d'aquests passatges principals, la resta del capítol dedicat al
Caucas, està farcida de breus notícies sobre els alans:

a) el rei sassànida Kisra Anûsirwân va bastir al Caucas oriental la ciutat de
Darband (al-Bâb wa'1-Abwâb) i una muralla tocant a una plaça forta anomenada
Tabarsarân, per tal d'oposar una barrera infranquejable a les incursions de khàzars,
alans, tribus turques, àvars i altres sorts d'infidels (al-Xazar wa'l-Lân wa-anwâ' al-
Turk wa'l-Sarîr wa-yairuhum min anwâ' al-kuffâr); cf. §§ 6.5.1 & 11.9.5.63

b) els ghâzî-qumûkh (Funúq, els actuals Lak), cristians, sense rei però amb
molts cabdills, estan en pau amb el poble del reialme dels alans (ahl mamlakat al-
Lân).64

c) en el veïnatge del reialme dels alans (mamlakat al-Lân), entre el Caucas i la
Mar Negra (bahr al-Rûm, bahr Buntus), viuen els txerkessos (KaSak), inferiors en
poder als alans, però independents d'aquests gràcies a llurs places fortes, bastides
tocant al mar.65

d) a l'oest dels països de khàzars i alans (hilad al-Xazar wa 'l-Lan) hi ha quatre
pobles turcs: els eäpni oghuz (Bajna), els baixkirs (Bajyird), els petxenegs (Bajnâk)
i els Nûkarda (?), cadascun amb un rei propi, que viuen en pau amb el rei dels
khàzars (malik al-Xazar) i amb el senyor dels alans (sâhib al-Lân); cf. MIQUEL
1967-88[II]:214-224.66

e) els mercaders musulmans (tujjâr al-muslimín) acostumen a anar al país dels
khàzars, a Darband i als alans (bilâd al-Xazar wa'1-Bâb wa'l-Lân).67

62 Al-Mas'ûdî Muríy ü 10-12 (ed. + trad. PELLAT § 450-452; cf. MINORSKY 1958:146-147).
63 Al-Mas'ûdî Murûj II2-3 (ed. + trad. PELLAT § 442).
64 Al-Mas'ûdî Murûj II40 (ed. + trad. PELLAT § 477).
65 Al-Mas'ûdî Murûj II45-47 (ed. + trad. PELLAT §§ 481-482).
66 Al-Mas'ûdî Murûj II58-59 (ed. + trad. PELLAT § 493).
67 Al-Mas'ûdî Murûj II61 (ed. + trad. PELLAT § 495).
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f) prop del país dels alans (hilad al-Lân) hi ha el poble dels abkhaz (al-Abxâz),
que és cristià i obeeix un rei; el seu territori arriba fins al Caucas, però no és prou
puixant com per a lluitar amb els alans.68

g) entre la marca de T'bilisi (tajr Tiflís) i la fortalesa de Darial (qal'at Bah al-
Lân) hi ha el reialme del sanareus (al-Sanâriyya); cf. els Canark' de l'Asxarhac'oyc'
(§ 7.3.1).69

h) si Déu no hagués inspirat als reis de Pèrsia la construcció de Darband i de la
muralla i fortificacions del Caucas oriental, no hi ha dubte que els reis de Geòrgia,
els alans, els avars, els turcs (mulûk al-Jurz wa'l-Lân wa'l-Sarîr wa'l-Turk) i
d'altres nacions envairien sense problemes l'Islam septentrional (cf. § 6.17.3.a.).70

6.17.4. Finalment, vet aquí les dades fornides per altres parts de l'obra:
adversos pobles del mont Caucas (jabal al-Qabq) provenen d'Ar'û, descendent

de 'Âmûr b. Tûbîl b.Yâfiï b. Nûh (genealogia bíblica): lesguians (al-Lakz), alans
(al-Lân), khàzars (al-Xazar), abkhaz (al-Abxâz), avars (al-Sarír) i txerkessos (al-
Kasak).71

b) el rei dels alans (malik al-Lân) s'anomena K.rk.ndâj (cf. § 6.17. l).72

c) els alans (al-Lân), com totes les altres nacions que habiten el nord (jarbí), són
descendents de Yâfït (cf. § 6.17.4.a).73

d) segons Ibrahim al-Fazârî (finals del s. n/Vin), autor d'una taula astronòmica
(zïj) i d'un conegut poema sobre els astres i l'esfera, el país dels khàzars i dels alans
('amal al-Xazar wa'1-Lân) tenia una superfície de 700 per 500 parasangues
(farsax).™

6.18. AI-Nadîm.75 Un passatge de l'enciclopèdia (Kitâb al-Fihrist) d'al-
Nadîm de Bagdad (t 380/990-1) enumera una sèrie de pobles que no coneixen
l'escriptura: turcs, búlgars, blayâ', buryaz, khàzars, alans (al-Lân) i certes gents
d'ulls petits i cabells extremament rossos; cf., però, el Chronicon ad annum 1234
(§ 14.5).76

6.19. ^Al-Qazwînî.77 "Els monuments del països i la història de llurs
habitants" (Atâr al-bilâd wa-axbâr al- 'ibâd), obra del compilador tardà al-Qazwînî
(t 682/1283), és un diccionari geogràfic distribuït en set parts, cadascuna dedicada
a un cüma (iqiïm).

68 Al-Mas'ûdî MUTU) II65 (ed. + trad. PELLAT § 498).
69 Al-Mas'ûdî MUTU) II67 (ed. + trad. PELLAT § 499).
70 Al-Mas'ûdî MUTU) II 72-73 (ed. + trad. PELLAT § 504).
71 Al-Mas'ûdî MUTÛJ 1287 (ed. + trad. PELLAT § 311).
72 Al-Mas'ûdî MUTÛJ I 371 (ed. + trad. PELLAT § 412).
73 Al-Mas'ûdî MUTU) III66 (ed. + trad. PELLAT § 910).
74 Al-Mas'ûdî MUTU) IV 38 (ed. + trad. PELLAT § 1366).
75 Al-Nadîm, Abû'1-Faraj Muhammad ibn Ishâq ibn Muhammad ibn Ishâq. Trad. angl. B.
DODGE, The Fihrist ofal-Nadîm. A Tenth-Century Survey of Muslim Culture, I-II, Nova York
& Londres 1970.
76 Al-Nadîm K. al-Fihrist I 1 (trad. DODGE 1970:36-37 & n. 82); segons DODGE, Blaghâ' =
"Vlachs or Blakia, the Walachia of Rumania" & Burghaz = "a part of Bulgaria, and probably an old
tribal name".
77 Al-Qazwînî, Zakariyyâ' b. Muhammad b. Mahmûd Abu Yahyâ Ed. + trad. alem. dels passatges
del Ajar al-bilâd sobre el Caucas a DORN 1840:486-505 & 533-544; cf. T. LEWICKI EI2 IV
[1978] 865-67. La principal font d'al-Qazwînî es el Mu'jam al-buldân de Yâqût al-Rûmî, que ens
fou inaccessible.
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6.19.1. Vet aquí dos passatges d'al-Qazwînî que esmenten els alans:
a) el riu Kura (nähr al-Kurr), provinent de Geòrgia (hilad Jurzân), travessa les

contrades dels abkhaz tocant al país dels alans (hilad al-Abxâz min nâhiyat al-Lân)
abans de dirigir-se a T'bilisi (T.flîs); cf. Ibn Rusta (§ 6.14.2.a).78

b) la fortalesa dels alans (qal'at al-Lân) és una plaça forta de la terra dels alans
(ara al-Lân), al cimal d'una muntanya; famosa per la seva inexpugnabilitat, rep el
nom de "la porta dels alans" (Bâb al-Lân). Hom diu que, si un sol home volgués
mantenir-ne a distància tots els reis de la terra, ho aconseguiria, perquè està suspesa
enmig d'alçàries difícilment transitables. Té un gran pont magníficament bastit,
sorprenent de veure i no pas de descriure, ja que no hi ha prou paraules com per a
expressar-ne les meravelles; erigida per Sindbad (error per *Isbandiyar) b. Kustâsf
b. Luhrâsf, es troba en un roquissar pelat, d'on brolla, al bell mig, una deu d'aigua
fresca (cf. la descripció que en dóna al-Mas'ûdî, § 6.17.l).79

6.20. Al-T/abarî.80 Un dels més grans historiadors de la literatura àrab, al-
Tabarí (f 310/923) va escriure una "Història dels profetes i dels reis" (Ta'ríx al-
rusul wa'1-mulûk), que comença amb els patriarques i arriba fins a l'època
abbàssida (915), de gran valor documental per a l'estudi de la Pèrsia sassànida i
dels primers tres segles de l'Islam. L'any 963, el visir samànida Abu 'Alí
Muhammad al-Bal'amî va refer i traduir al persa l'obra d'al-Tabarí; malgrat
comportar un abreujament de l'obra original, el seu digest incorpora dades d'altres
fonts que el fan sovint més detallat.

6.20.1. El rei sassànida Kisra Anûsarwân (531-578) va haver de fer front a
incursions contra Armènia (Armíniyya) per part d'una aliança de pobles del nord,
integrada per t Abxaz, tBanjar, Balanjar i al-Lân.81

© MARQUART 1903:16 proposa de llegir *Xazar "khàzars" enlloc ü'Abxaz
(lliçó dubtosa; de fet, hom esperaria una forma Abxâz) i *Burgar "búlgars" enlloc
de Banjar, a partir de l'homografia en pahlavi de les formes <bwrgl> & <bwngl>.
Quant a Balanjar, aquí potser encara un etnònim, més tard el nom d'una de les dues
capitals dels primers khàzars al nord del Caucas (l'altra fou Samandar), vid. W.
BARTHOLD-P.B. GOLDEN £72 IV [1978] 1173; cf. Ferdûsî (§ 11.9.5).

6.20.2. Altres passatges de l'obra d'al-Tabarí esmenten de manera annalística
esdeveniments relatius als alans dels ss. I-II/VII-Vin, en concret de l'època dels
califes 'Umar I (634-644), Mu'âwiya I (661-680), Yazïd II (720-724) i Hisam
(724-743):

a) l'any 22/642 Hudaifa b. Asíd va arribar per primer cop a les muntanyes dels
alans (jibâl al-Lân); cf. § 6.20.3.a.82

78 /u-QwuMÂjâral-bilâd a DORN 1840:486 (ed.), 533 (trad.).
79 Al-Qazwînî Âiâr al-bilâdz DORN 1840:503 (ed.), 541-542 (trad.).
80 Al-Tabarî, Abu Ja'far Muhammad b. Jarîr. Ed. M J. DE GOEJE et al., Annales quos scripsit
Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at-Tabari cum alus, I-III, Leiden 1879-1901; trad. angl. E.
YAR-SHATER (ed.), The History ofal-Tabarí, Nova York 1987 ff. (en curs de publicació); trad,
alem. parcial de Th. NÖLDEKE, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden aus der
arab. Chronik des Tabari, Leiden 1879. Trad, francesa del digest persa d'al-Bal'amî per H.
ZOTENBERG, Chronique de ... Tabari, traduite sur la version persane d'Abou-'Ali Mo'hammed
Bel'ami, I-IV, Paris 1867-1874 [reimp. Paris 1958]; éd. + trad. alem. dels passatges sobre khàzars
d'al-Bal'amî a DORN 1840:445-599 ("Tabary's Nachrichten über die Chasaren"); cf. R. PARET
El i IV [1934] 607-608.
81 Al-Tabarî Ta'ríx (ed. DE GOEJE I, p. 895; trad. NÖLDEKE, p. 157 & n. 3).
82 Al-Tabarî Ta'ríx (ed. DE GOEJE I, p. 2666).
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b) l'any 42/662-3 els musulmans (al-Muslinwn) van atacareis alans (al-Lan) &
c) l'any 103/721-2 els turcs (al-Turk) van envair el país dels alans (al-Lan).u

d) l'any 105/723-4 al-Jarrâh b. 'Abdallah al-Hakamî va conduir una expedició
militar contra els alans (al-Lan), va travessar-ne el país i va arribar fins a les ciutats i
fortaleses del nord que es trobaven més enllà de l'enclavament khàzar de Balanjar;
cf. § 6.20.3.b & al-Dahabí (§ 6.8).85

e) l'any 106/724-5 al-Hajjaj b. 'Abd al-Malik va anar de campanya contra els
alans (al-Lan) i quan va pactar-hi la pau, va rebre d'ells tribut de capitació (jizya).*6

f) l'any 110/728-9 Maslama b. 'Abd al-Malik va anar de campanya contra els
turcs (al-Turk), trobant-los prop del pas de Darial (Bob al-Lân); després de gairebé
un mes de lluita, va derrotar llur cap (xâqân) i va tornar a casa per la mesquita de
Dû'1-Qamayn (Mc'xet'a, residència dels reis georgians).87

g) l'any 112/730-1 al-Jarrâh b. 'Abdallah al-Hakamî fou derrotat i mort per
invasors turcs (al-Turk) procedents del país dels alans (al-Lân), que a l'acte van
prendre Ardabfl.88

h) l'any 117/735-6 Marwân b. Muhammad, governador d'Armènia (Armmiyya),
va enviar una expedició que va conquerir tres fortaleses (husun) al país dels alans
(al-Lân); cf. § 6.20.3.C.89

© Per als fets dels anys 105-17/723-36 (segona guerra àrabo-khàzara), vid.
DUNLOP 1954:66-70 & 81.

6.20.3. El digest persa d'al-Bal'amî esmenta els alans en tres passatges:
a) en temps del califa 'Umar I (634-644), durant la conquesta de l'Azerbaitjan i

del "pas dels khàzars" (darband-e Xazarân), el seu general Surâqa b. 'Amrû va
enviar l'any 22/642 Hudaifa b. Asad a "aquelles muntanyes i ciutats que es trobaven
enfront del pas dels aíans" (bedân kûhhâ va Sahrhâ ... ke barabar-e darband-e al-
Lân bûd) i "va fer fortificar tots els passos de khàzars i alans" (va darbandha-ye
Xazarân va al-Lân hame ostovâr kard). A la mort de Surâqa, el seu successor en el
comandament, 'Abd al-Rahman b. Rabí'a, "va entrar per un dels passos" (va be-
darbandí andar Sod), potser per Darial, fins a Balanjar (cf. § 6.20.2.a).90

b) el califa Yazïd II (720-724) va enviar lâbit al-Nahrânî amb un nombrós
exèrcit de gents de Síria i de la Jazïra per a combatre alans i khàzars, però aquest
fou derrotat en un lloc anomenat Marj al-Hajara; aquest desastre va motivar la nova
expedició a les ordres d'al-Jarrah b. 'Abdallah al-Hakamî de l'any 105/723-24 (cf.
§ 6.20.2.d).91

83 Al-Tabarî Ta'rîx (ed. DE GOEJEII, p. 16; trad. YAR-SHATER XVIII, p. 20).
84 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1437; trad. YAR-SHATER XXIV, p. 167).
85 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1462; trad. YAR-SHATER XXIV, p. 192).
86 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1472; trad. YAR-SHATER XXV, p. 8).
87 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1506; trad. YAR-SHATER XXV, p. 45).
88 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1530; trad. YAR-SHATER XXV, p. 69).
89 Al-Tabarî Ta'rîx (éd. DE GOEJE II, p. 1573; trad. YAR-SHATER XXV, p. 111).
90 Digest d'al-Bal'amî (DORN 1840:455-57 (trad.), 502-3 (ed.); trad. ZOTENBERG III, 497-98).
91 Digest d'al-Bal'amî (DORN 1840:461 (trad.), 509-510 (ed.); trad. ZOTENBERG IV, 269). El
text de DORN ad loc. sembla tenir una llacuna; cf. trad. ZOTENBERG: "à la tête d'une année
nombreuse composée de gens de Syrie et du Djezira, pour combattre les Alains et les Khazars de
Derbend, qui s'étaient révoltés. Lorsque les Khazars surent que Thobait était entré en Arménie... " =
DORN "mit einem großen Heere aus Syrien und Dschesirah nach Armenien. Die Kunde davon
gelangte an die Chasaren... " (bâ sepâhî besyâr az mardân-e Sam va Jazîra [va zamîn-e] Armîniyya
va xabar [be-Xazar] resîd).
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c) sobre l'expedició de Marwân b. Muhammad del 117/735-36 (cf. § 6.20.2.h),
hi llegim que aquest "va prendre l'exèrcit, va entrar a la vall que hom anomena la
porta dels alans (Bâb al-Lân) i, matant i cremant-ho tot, va arribar fins a
Samandar".92

6.21. Ta'rîx Bâb al-Abwâb.93 Per al seu "Recull de riqueses" (Jâmi' al-
duwal), el compilador Ahmad b. Lutfullâh (f 1113/1702), més conegut com
"l'Astrònom Reial" (Münejjim-BaSí), va utilitzar gran quantitat de fonts, entre elles
una història local de Darband, Sarwân i l'Arrân (Ta 'rîx Bâb al-Abwâb), escrita ca.
1075 per un autor anònim; sovint la única font per a la història del Caucas durant els
ss. IV-V/X-XI, només ens ha pervingut en les parts conservades per l'obra de
Lutfullâh.

6.21.1. Segons el capítol dedicat a la ciutat de Sarwân,
a) l'any 237/851, el general turc Abu Musa Buya el Vell, enviat pel califa

Mutawakkil, va reduir Ishaq b. Ismâ'îl b. Su'ayb, governador rebel de T'bilisi.
Després d'hivernar a Dabíl, Buya va combatre georgians, abkhaz, alans i khàzars, i
va rebre tribut de capitació (jizya) de tots ells; cf. K'art'lis C'xovreba (§ 9.5.1).94

b) l'any 423/1032, una coalició de gents del Sarír i alans va atacar Sarwân i va
prendre Yazídiya, occint-hi més de deu mil persones; després de romandre-hi deu
dies, cavant a la recerca dels béns que els habitants hi havien soterrat, van tornar
cap al seu país carregats de botí, però foren atacats i delmats a la "Porta de Fusta"
(Bâb al-*xasab) per les gents de la marca d'al-Bab. Un dels pocs que va escapar
fou el senyor dels alans, qui va tornar l'any següent (424/1033) a venjar-se d'al-
Bâb, però fou de nou derrotat (= § 6.21.2.a).95

6.21.2. Segons el capítol dedicat a la ciutat d'al-Bâb wa'1-Abwâb / Darband,
a) l'any 423/1032, Mansûr b. Maymûn b. Ahmad, emir d'al-Bâb, va atacar els

Rus, que tornaven de saquejar Sarwân, i els va passar per l'espasa; a l'any següent,
Rus i alans tomaren per a venjar-se, però foren de nou vençuts per un petit grup de
guerrers a la porta d'al-Karax. El senyor dels alans fou rebutjat i la cobdícia dels
infidels per aquelles contrades de l'Islam, suprimida (= § 6.21.l.b).96

b) l'any 456/1064, els alans van apoderar-se de moltres contrades de l'Islam.97

6.21.3. El capítol sobre els shaddàdides explica que l'any 454/1062, els alans
(al-Alianiyya) creuaren el pas de Darial (Bâb al-Lân), penetraren en territori de
l'Arrân i hi occiren molta gent, capturant més de 20.000 persones vives, entre
homes, dones i infants d'ambdós sexes; aleshores, Abû'1-Aswâr, emir de Janza, va
construir una sòlida muralla al suburbi de la ciutat, la va tancar amb portes fermes i
la va circumdar amb una profunda fossa. L'any 457/1065, després de sotmetre's al
soldà seljúcida Alp Arslan, Abû'1-Aswâr va dirigir una campanya contra Armènia i
Rûm; en tornar a Janza, però, un cop llicenciades les tropes, un gran contingent

92 Digest d'al-Bal'amî (DORN 1840:485 (trad.), 539 (ed.); trad. ZOTENBERG IV, 288-289): va
sepâh bargerefi va be-dare-ye andar sodke ân-râ Bâb al-Lân (v.l. Bâb al-Abwâb) gûyand hamîkoa
va ham sûxt ta be-Samandar resîd.
93 Ed. + trad, del capítol del Jâmi' al-Duwal sobre els shaddàdides (Bâb fi al-Saddâdiyya) a
MINORSKY 1953 & trad, dels capítols sobre Sarwân i al-Bâb a MINORSKY 1958 (ambdós amb
profusió de comentaris erudits).
94 Münejjim-BaSï Jâmi' al-duwal A 1051b & B 721 (trad. MINORSKY 1958:25).
95 Münejjim-BaSï Jâmi' al-duwal A 1054a & B 725 (trad. MINORSKY 1958:32).
96 Münejjim-Ba§ï Jam ' al-duwal A 1058b, & B 734 (trad. MINORSKY 1958:47).
97 Münejjim-Baäfi yáffii"al-duwal k 1059b& B 736 (trad. MINORSKY 1958:51).
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d'alans (al-Lân) creuà de nou Darial (du'1-qa'da/octubre 1065) i, aliats amb els
infidels de Sakkî (al-kafarat *al-$akawiya), van envair l'Arrân i van infiltrar-se pels
passos, occint-ne els habitants i saquejant les planes i les terres altes sense trobar
cap obstacle. Després d'exterminar més de dos-cents voluntaris lluitadors per la fe a
les portes de la ciutat fronterera (tayr) de Samxur, van arribar fins a la mateixa
Janza, però Abû'1-Aswâr i els seus generals no van atrevir-se a sortir-ne per a
lluitar-hi; aleshores, els invasors van anar a Barda'a i durant tres dies van rapinyar-
ne tots els districtes fins a Xânaqîn, prop de l'Araxes. Durant la incursió van fer un
gran nombre de presoners de l'Arrân, tant musulmans com armenis cristians aliats

© La dinastia saddàdida, d'origen kurd, va governar la Transcaucasia oriental
entre el 340/951 i el 468/1075; la fortificació l'any 455/1063 de la seva capital,
Ganja (Janza), presentada com a resultat de la ràtzia alana de l'any anterior, fou una
empresa massa important com per a dur-se a terme en tan poc temps, però la dada
no deixa de ser significativa. D'altra banda, segons el Saha'ifal axbar (epítom turc
del Jâmi' al-duwal, completat per Ahmad Nedîm el 1730), la incursió alana del
457/1065 contra els dominis d'Abû'l-Àswâr, aliat d'Alp Arslan, fou la causa l'any
1067 d'una campanya del seljúcida contra el rei de Geòrgia (Abxâz) Bagrat IV
(Baqrâtis); sens dubte, el monarca georgià, cunyat del rei osset Durgulel, havia estat
l'instigador de l'expedició alana anterior; de fet, els «infidels» aliats dels alans eren
georgians de §ake/Nuxp'ato (àr. Sakkï), al Heret'i; en general, cf. MINORSKY
1953:31, 59, 67 & 75, així com K'art'lis C'xovreba (§ 9.5.3).

6.22. Al-'Umarî.99 Ibn Fadl Allah al-'Umarî (t 749/1348-49), secretari
del soldà egipci al-Malik al-Nâsir, va escriure un compendi enciclopèdic titulat
"Itineraris de l'esguard pels reialmes dels països" (Masalik al-absârfi mamâlik al-
atnsâr).

6.22.1. L'obra d'al-'Umarí dóna notícies geogràfiques de caire general sobre
els alans de l'època d'Özbeg qayan (Uzbak Xân); les llistes de països són
sospitoses de treball llibresc i no forneixen dades segures, però és d'interès el fet
que sembla distingir entre alans esteparis (al-As), a l'Horda, i caucàsics (al-Lân), al
nord de l'Iran ilkhànida:

a) sotmeses a l'Horda d'Or (atrâf malik al-Qibjâq "les contrades del rei del
Qïpeâq"), les nacions de txerkessos, russos i alans (tawâ'if al-Jarkas wa'1-Rûs
wa'l-Âs) tenen ciutats florents i populoses, així com muntanyes boscoses i fèrtils;
l'agricultura i la ramaderia són pròsperes, hi ha rius cabalosos i hom hi recull gran
varietat de fruits. Aquests pobles, però, no poden fer res davant del khan (sultán
hâdiihi al-bilâd), tot i ser governades per reis (mulûk). Si el complauen amb llur
submissió i li trameten presents i objectes de valor, els deixa viure en pau, però, en
cas contrari, els fa la guerra i posa setge a llurs ciutats, en passa per les armes la

98 Mùnejjim-Basï Jâmi ' al-duwal 506b-507a (ed. + trad. MINORSKY 1953:20-22).
99 Al-'Umarî, Sihâb al-Dîn Ahmad b. Yahya b. Fadl Allah. Ed. F. SEZGIN, Routes toward
Insight into the Capital Empires, Frankfurt am Main, 1988-89 (non vidi); ed. + trad. alem. de la
secció sobre els reialmes del casal de Öinggis qayan (mamâlik bait Jinkiz Xân) a K. LECH, Das
mongolische Weltreich. Al- 'Umari's Darstellung der mongolischen Reiche, Wiesbaden 1968; ed. +
trad, russa dels passatges sobre l'Horda d'Or a TIESENHAUSEN 1884:207-251 (XI. "Ibnfadlallakh
Elomari").
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població masculina i en ven com a esclaus les dones i els infants per tots els països
de la terra.100

b) a les ciutats de l'Horda, sobretot a les dels tres pobles esmentats (fi mudun al-
Jarkas wa'l-Rûs wa'l-Âs), hom hi conrea moltes verdures, naps, pastanagues, cols
i altres cultius. Tot i que els cumans són superiors als exèrcits de txerkessos,
russos, magiars i alans (juyûs al-Jarkas wa'l-Rûs wa'l-Mâjâr wa'l-Âs), aquests els
rapten sovint els fills i els venen als mercaders d'esclaus (al-tujjar).m

c) els alans i les muntanyes del Caucas (al-Lân wa-jibâl al-Qabq) constitueixen la
frontera septentrional d'Armènia, Albània i l'Azerbaitjan (Armíniyya wa-Arran wa-
Adrabîjân), territoris de l'Dkhanat de l'Iran (mamlakat al- 'Iraq wa 7- 'Ajam). 102

6.23. Arabica Christiana.103 La crònica universal (Kitâb al-'Unwân) del
melquita Agapios de Mabbûg (s. X) recorda el fet que, després del contraatac àrab
per a recuperar els territoris conquerits a l'Armènia occidental per l'emperador
bizantí Constantí V Coprònim (741-75) durant la seva ofensiva de l'any 751, els
àrabs feren presoners de guerra soldats bizantins i armenis, així com també algunes
tropes auxiliars alanés (cf. CZEGLÉDY 1960:78). 104

Onomàsticon

Per a la transcripció de l'àrab hem seguit arreu {'Encyclopaedia of Islam, amb tres
excepcions: <x> per <kh>, <y> per <gh> & <q> per <k>. Abreviatures utilitzades en l'apartat D:
- MAS = al-Mas'ûdî K. Murûj al-dahab (llibre i capítol + paràgraf éd. PELLAT, Beirut 1966-
1974).
- RST = Ibn Rusta K. al-a'laq al-nafisa (pàg. ed. DE GOEJE BGA VII, Leiden 1892).

6.24. Ahmad b. Kûya
NP [m.] D Ahmad b. Kûya (v.l. Kuba) MAS II 10 (§ 450). — P Un dels

Arsiyya, ministre del rei dels khàzars en temps d'al-Mas'ûdî (§ 6.18.2). — I
Malgrat l'antropònim àr. Ahmad "laudabilissimus", el patronímic Kûya (*Kûja) pot
amagar un nom ala; cf. els NP oss. Kudza, Kudzceg, de l'iron kudz, digor kuj
"gos" (< *kuti-), potser present en l'escita KouCoîoç (Slav. 141; OJaFl, 171; Osn.
294; PN 1 10; lÈSOJa 1 605), així com el nom mong. Noyai "gos".

6.25. B.yây.r -*1*
T [m.] D B.yây.r RST 148. — P Nom dels reis dels alans segons Ibn

Rusta (§ 6.15.1). — I Corregit encertadament per MINORSKY 1958: 169 n. 8
en <b.yat.r> *Bayatar, és a dir, el títol honorífic turco-mongol bayatur, freqüent
entre els alans; vid. gr. ITaKaSap (ZGUSTA 1987:34), georg. Baqat'ar (§ 9.13),
xin. Ba-du-er (§ 14.26), etc.

100 Al-'Umarî Masâlik al-absâr a LECH, p. 69 (ed.), 137 (trad.); cf. TEESENHAUSEN 1884:210
(ed.), 231 (trad.).
101 Al-'Umarî Masâlik al-absâr a LECH, p. 72 (éd.), 140 (trad.); cf. TffiSENHAUSEN 1884:212-
213 (éd.), 234 (trad.).
102 Al-'Umarî Masâlik al-absâr a LECH, p. 108 (éd.), 164 (trad.).
103 Agapios (ed. A.A. VASILŒV PO VA 1910, pp. 557-692; VII.4. 1911, pp. 457-491; VIII.3
1912, pp. 399-547).
104 Agapios (ed. VASILffiV PO VIII.3, p. 538).
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6.26. K.rk.ndâj G
T [m.] D K.rk.ndâj MAS 1371 (§ 412); H 42 (§ 479). — P Nom dels reis

dels alans segons al-Mas'ûdî (§§ 6.18.1 & 4.b). — I Segons MINORSKY
1958:156 n. 1 potser un títol honorífic turc *kär-kündäj. L'element kär es troba
documentat en diversos noms i mots turcs (Kär-bugha, kar-bal'íq), i la segona part
del nom recorda el títol magiar k.nda, així com el patronímic d'un emir d'origen
nord-caucàsic, Ishâq b. Kundaj (o Kundâjîq); sobre aquest, potser un khàzar, vid.
NB 166b = pahl. kundâg "mag, endevinaire" (?) & MARQUART 1903:18.
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