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La cele menţionate de Mitrea Bucur, în revista „Magazin istoric,” anul X, nr. 3 (108), martie
1976, p. 26 şu, despre besi, se pot adăuga noi date:

I. În primul rând sunt de menţionat ştiri despre prezenţa besilor şi a limbii lor în unele mânăstiri
celebre din Orient.

În viaţa Sfântului Teodosie (+529), care a întemeiat la 465 mânăstirea ce-i poartă numele, la

răsărit de Betleem, se spune (de către autorul ei, episcopul Teodor de Petra, la 530), că el a

clădit în această mânăstire patru biserici, dintre care, exceptându-se cea pentru bolnavi mintali,
în prima se făcea serviciul divin în limba greacă, „în a doua neamul besilor înălţa în limba lor
rugăciunile Stăpânului comun,” iar în a treia se slujea în limba armeană. 1 În descrierea unei

călătorii la Muntele Sinai (ce datează poate dinainte de viaţa Sfântului Teodosie) se spune
despre trei egumeni că vorbeau în acea mânăstire: latină, greacă, siriacă, egipteană şi besă.2 A
se observa distincţia ce se face între latină şi besă.

În „Pratum spirituale” (Limonariu), scris de Ioan Moscu, trăitor în a doua jumătate a sec. VI

şi prima jumătate a sec. VII, autorul spune că în Palestina existau două mânăstiri apropiate

cu numele de Soubiba, una de limba besă şi una de limbă siriacă.3 În viaţa Sfântului Sava cel
Sfinţit se vorbeşte despre mai multe mânăstiri bese în Palestina.

Temeinicul istoric german Karl Holl, izbit de această frecventă prezenţă a besilor în mânăstirile
din Orient, se simte îndemnat să atragă atenţia asupra acestui fapt, zicând: „A se observa în
general cât de frecvent apar besii.”4

O mânăstire de besi exista la 553 în Constantinopol, deosebită de trei mânăstiri de romani, una

de egipteni şi alta de sirieni.5 În documentul către împăratul Justinian semnat de episcopii acestor
mânăstiri şi de ai altora din Constantinopol mai semna şi diaconul Zoticos, egumenul unei
mânăstiri din Sciţia. Se vede că numele martirului Zoticos devenise un nume purtat în Dobrogea.6

Altă mânăstire în acest document se numeşte a lui Basian,7 alta a Sfintei Basa,8 alta se numea
„a celor ai lui Manuiliu” (la genitivul grecesc, probabil la nominativ: Manuilă).

Cum se explică această puternică prezenţă a besilor, cu o limbă proprie, deosebită de latina
universală literară, în mânăstirile de la Locurile Sfinte ?

1. Această prezenţă ne confirmă mărimea şi întinderea acestui popor traco-romanizat, care

purta ca un alt nume şi pe acela de besi, şi rolul însemnat jucat de el în Imperiul roman şi apoi
bizantin al sec. I-VII, ca şi deosebita lui râvnă religioasă. Toate aceste lucruri sunt atestate de
izvoarele istorice.

Editorul Itinerariului lui Antonin Placentin spune că în loc de besi trebuie citit perşi, căci
besii erau atunci „un popor mic din Tracia.”9 Dar nici un editor al celorlalte texte amintite n-a

mai contestat că în ele este vorba de besi, ci, dimpotrivă, au confirmat acest lucru. Iar poporul
beso-trac nu era deloc mic. El se întindea din nordul Carpaţilor până la sud de Pind, aproape
de Teba şi de Atena, ba chiar şi dincolo de Bosfor, în Bitinia Asiei Mici.

W. Tomaschek dă numeroase inscripţii traco-besice în care sunt prezentate numele de Bitius,
Bitii, care nu pot fi decât o altă formă pentru besi, bisi. El menţionează şi localitatea Dackibuzi din Bitinia de dincolo de Bosfor.10

*

Articol publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română,” anul XCIV, nr. 5-6, mai-iunie 1976, p. 587-589
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Aceasta face extrem de verosimilă originea beso-tracică a numelui de Bizanţ (exista la besi

chiar numele de Visanta) şi de Bosfor (por era o terminaţie frecventă la besi, iar capitala lor,
nu departe de Bosfor, se numea Bessapara, sau Bessapora).

Numele de besi îl purtau nu numai tracii de la sudul Dunării, ci şi cei de la nordul ei, cel puţin
o parte a lor, locuitoare la Carpaţi. Numele de Rabo-Centus (centus era o terminaţie frecventă
a căpeteniilor beso-tracice şi beso-dacice), purtat de un principe bes, a dat, foarte probabil

asociat cu numele de bes, Basarabia sau Besarabia, ca şi al altor familii Basaraba, sau Basarab,
purtat până şi azi în Transilvania.

Dar populaţia beso-tracilor a fost nu numai un popor mare, ci un neam energic, jucând un rol

important în viaţa imperiului romano-bizantin, mai ales după mutarea reşedinţei imperiale în
Bizanţul tracic, controlat de ei.

Acelaşi Tomaschek zice: „După ce tracii au devenit, în sfârşit, o provincie romană, besii au dat
contingentul principal al legiunilor şi al flotelor romane.”11

La un moment dat numărul ostaşilor traci în armata romană era de 200.000. În calitatea

aceasta ei umblau prin tot Imperiul, deci şi prin Locurile Sfinte din Orient şi aveau autoritatea
să impună limba lor, când se aşezau în ele.

Împăratul Justinian laudă în mod special vitejia militară a tracilor într-o novelă din 535.

La 457 pe tronul imperial din Bizanţ urcă Leo tracul, numit şi besul. La 492 şi 522, împăratul
Anastasie salvează Imperiul de rebelii isaurieni şi de perşi, prin armatele de sciţi (nume derivat

din limba tracă, după Tomaschek) şi de besi (după istoricul Malala).12 Cum nu s-ar fi putut
afla deci ei în mânăstirile din Orient ? În ce priveşte râvna lor religioasă, ea e recunoscută şi de
către Tomaschek.13

2. Al doilea fapt care confirmă şi explică prezenţa frecventă a besilor în mânăstirile din Orient,
cu o limbă proprie, este existenţa unui creştinism vechi la ei, păstrat într-o latină deosebită de
cea care s-a extins de la Roma, începând de pe la anul 200, în tot Occidentul, prin abatere de la
tradiţia Bisericii de la început, care n-a oprimat limbile naţionale populare în Biserică.

Tomaschek afirmă că besii, ca locuitori ai satelor şi mai ales ai munţilor, nu s-au încreştinat decât

odată cu romanizarea lor, începând de pe la sfârşitul sec. V. Dar dacă besii ar fi primit creştinismul
printr-o romanizare într-un timp când, sub influenţa Romei se formase o terminologie creştină
literară universală, ei n-ar fi putut să-şi formeze şi să-şi păstreze o terminologie latină creştină
proprie şi să apară cu ea în mânăstirile din Orient în sec. V-VI-VII.

Creştinismul lor e din vremea propovăduirii lor în Asia Mică (Bitinia) şi în Filippi, primul oraş

din Europa în care a propovăduit Apostolul Pavel şi care era un oraş de origine besă, într-o
regiune compact besă.14 Chiar aşa străini de viaţa oraşelor n-au fost aceşti besi, care umblau
ca soldaţi în tot Imperiul şi care ajungeau la treapta de generali din care s-au ridicat şi unii
împăraţi ai Bizanţului.

Besii şi-au menţinut această terminologie creştină latină propie şi după ce scriitorii lor de

mare prestigiu în Biserică s-au manifestat în limba latină literară universală. Între aceştia sunt
cunoscuţii „călugări sciţi,” care n-au putut apărea fără antecedente într-un contact strâns cu

monahismul întregului Orient. Se ştie că aceşti călugări înfruntau pe papa Hormisdas şi pe
împăratul din Bizanţ la începutul secolului VI şi impun Bisericii o formulă de echilibru între
extremele nestoriană şi monofizită ce se disputau mai ales în mânăstirile din Palestina, salvând
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credinţa cea dreaptă a Bisericii, iar Dionisie Exiguul din acelaşi timp e cunoscut prin calculele

lui calendaristice pe baza cărora Biserica a introdus era (noastră) creştină în calendar, sau
numărătoarea anilor. Dar faţă de această limbă latină universală, care era o limbă de circulaţie

universală între popoarele creştine din Occident, poporul beso-tracic romanizat şi-a păstrat

limba lui creştină populară. El a continuat să zică mai departe Făcător, Înviere, Înălţare,
Fecioară, şi nu Creator, resurrectio, assumptio, Virgo, etc.

Ei şi-au păstrat această limbă a lor şi când în locul latinei literare a apărut, pentru uzul exprimării
teologice, slavona. Au păstrat-o şi faţă de greaca literară, deşi cărturarii lor cunoşteau şi greaca

şi slavona, pentru că au păstrat creştinismul aproape de inima şi de înţelegerea lor populară. Au

păstrat-o până când, sub numele de limba română, a putut să-şi dea iarăşi o formă scrisă. De

astă dată definitivă începând din secolul XV, sau foarte probabil şi mai înainte, în texte, care
nu ni s-au mai păstrat.

Numai persistenţa acestei limbi traco-romanice populare în viaţa poporului nostru explică

faptul că limba bisericească a textelor scrise ce se înmulţesc din sec. XVI e aproape tot aşa de
fluentă ca cea de azi şi aproape sută la sută romanică. Se confirmă în aceasta faptul că limba

bisericească e mai conservatoare decât oricare alta. Numai titluri de cărţi şi de slujbe, titluri
tehnice pentru slujitorii specialişti au alte nume.

II. Tomaschek pretinde că besii, sau bisii carpatici, au dispărut prin secolul VII, în vârtejul
migraţiilor popoarelor.Dar făcând abstracţie de neputinţa rămânerii unui loc gol într-un spaţiu
atât de vast sau de neputinţa emigrării vlahilor în acest spaţiu în sec. XII-XIII, vârtejul migraţiilor
continua şi nu oferea mai multă linişte vlahilor. Strămoşii noştrii au dat nume dacice şi daco-

latine Oltului, Mureşului, Maramureşului, Someşului, Tisei, Argeşului, Basarabiei, localităţilor
Beşa, Beşinău, Beşimbac, Si-bis, Si-bişel, Si-b(gh)işoara, Buzău, Bazna, Buziaş, etc, lucru ce
atestează însuşi faptul existenţei populaţiei care a păstrat aceste nume şi anume a trebuit să fie
însuşi poporul care le-a dat.

În afară de aceia, o populaţie care are familii ce păstrează până azi numele de basarabi sau

basarabă (în Beneşti lângă Agnita şi pe lângă Orăştie) dar cu siguranţă şi multe altele, ca Beşa,
Beşan, Bejan, Beju, Buznea, Buzneag, Buzdugan, Bozdog, nu poate fi decât acelaşi popor, care
a purtat aceste nume de când şi le-a dat pentru prima dată.
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