
ГАЈ ГАВРИЕЛ КЕЈ

ПЛОВЕЈЌИ КОН 
САРАНТИУМ

Прва книга од Сарантискиот мозаик



На моите синови,
Семјуел, Александар и Метју Тајлер,

со љубов,

„...од ништо
створи нешто, и така катаден,

утринските ѕвезди учи ги да пеат нежно“.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Претпоставувам дека насловот на книгава јасно го кажу-
ва тоа, но ова мое вдахновение му го должам на Вилијам 
Батлер Јејтс, чија задлабоченост во поезијата и прозата и 
во мистериите на Византиум, ме доведоа дотука и потти-
кнаа во мене многу основни мотиви, заедно со чувството 
дека инспирацијата и историјата врват рака под рака во 
ова милје. 

Отсекогаш сум верувал дека за човек да направи една 
романизирана варијација на определен период, треба 
прво да се обиде да разбере што е можно повеќе за тој 
период. Византија на тоа поле е добро истражувана од ис-
торичарите, без разлика колку тие се расправаат помеѓу 
себе. Длабоко ме просветлија нивните трудови – добиени 
по електронска пошта – а личните дописки и нивната да-
режливост ме охрабрија на ваков чекор. Се надевам дека 
воопшто не е потребно да напомнувам дека зналците, чии 
имиња се наведени подолу, во никој случај не би можеле 
да бидат одговорни за грешките или намерните промени 
направени во дело кое, во суштина, претставува една еп-
ска фантастика заснована на Византија. 

Среќен сум што можам да ја забележам огромната по-
мош која ја добив од трудот на Алан Камерон во врска со 
трките со кочии, како и за фракциите на хиподромот; на 
Роси, Нордхаген и на Л’Оранж за мозаиците; на Лајонел 
Касон за патувањето во древноста; на Роберт Браунинг, 
конкретно, за Јустинијан и Теодора; на Ворен Тредголд за 
војската; на Дејвид Талбот Рајс, Стивен Рансиман, Џервејс 
Метју и на Ернст Кицингер за византиската естетика; како 
и на поопштите историски трудови на Сирил Манго, Х. 
В. Хосиг, Марк Витоу, Аверил Камерон и Г. Острогорски. 
Треба да искажам благодарност и за помошта и за стиму-
лацијата што ја добив додека учествував во разгорените и 
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доста полезни електронски спорови на интернет, во врска 
со Византија и доцната антика. Моите методи на истражу-
вање никогаш повеќе нема да бидат исти.

На полично ниво, Рекс Кеј и понатаму си останува мој 
прв и најбескомпромисен читател; Мартин Спригнет ги 
вложи сите свои знаења во подготовките на мапата, а Мег 
Мастерс, мојата канадска редакторка, веќе четири книги 
по ред ми го предлага своето мирно и мошне ценето при-
суство. Линда Макнајт и Антеа Мортон-Сејнер, во Торон-
то и во Лондон, ми се пријателки и способни агенти на 
кои секогаш можам да сметам и овој, понекогаш напорен 
писател, е целосно свесен за овие два елемента. Мајка ми 
ме насочи кон книгите уште како дете и потоа кон вербата 
дека и јас би можел да напишам нешто. И таа продолжува 
да го прави тоа. А жена ми создава простор во кој можат да 
продрат зборовите и расказите. Ако речам дека сум само 
благодарен, тоа ќе биде само едно големо омаловажување 
на вистината.



...и не знаевме дал’ сме на небо ил’ на земја, оти на 
земјата нема таква милина, нема таква убавина, а 
ние немавме зборови со кои би можеле да ја опишеме. 
Знаеме само дека Бог живее среде овие луѓе и дека 
нивната служба е помила од онаа во сите други 
нации. Не можеме да ја заборавиме таа личотија.

– Историја за патувањето на киевскиот кнез, 
Владимир Велики, до Константинопол. 
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ПРОЛОГ

Ноќните грмотевици, во разгорот на летото во Саранти-
ум, беа доволно чести за да ѝ придаваат веродостојност 
на често раскажуваната приказна како императорот Апиј 
богу душа даде сред една таква разбеснета бура, која ги 
распослала своите блескави молњи, проследени од глас-
ни грмежи, врз Светиот град. Дури и Пертениј од Евбул, 
пишувајќи по цели дваесет години, ја раскажа приказната 
вака, додавајќи дека статуа од императорот се урнала пред 
Бронзените порти од империјалниот прецинкт и дека даб 
се расцепил вудве пред крајбрежните бедеми. Оние кои 
се занимаваат со пишување на историја често го бараат 
драматичното на сметка на вистинитото. Недуг на профе-
сијата. 

Всушност, ноќта кога Апиј го издиша својот последен 
здив, во Порфирната одаја од Атенинската палата, во Гра-
дот не падна ни капка дожд. По некоја случајна молња и 
два-три грмежа се појавија порано истата вечер, но далеку 
на север од Сарантиум, над житните полиња на Тракезија. 
Имајќи ги предвид настаните кои следеа, таа северна на-
сока лесно би можела да биде разбрана како посериозен 
предзнак. 

Императорот немаше живи синови, а неговите тројца 
внуци, во текот на претходната година страшно паднаа на 
тестот за достоинство и следствено ги претрпеа соодвет-
ните последици. Затоа немаше назначен император во Са-
рантиум кога Апиј ги чу – или не ги чу – последните збо-
рови од неговиот долг живот – внатрешниот божји глас, 
како само нему му вели: „Слези од престолот, Господа-
рот на императорите веќе те чека“.

Секој од тројцата мажи, кои влегоа во Порфирната 
одаја, во ладниот самрак пред зори, остроумно ја осозна-
ваше опасноста од оваа нестабилна ситуација. Гесиј, ев-
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нухот и канцелар на империјалниот двор, побожно ги 
сви своите долги и тенки прсти, и потоа клекна круто на 
колена и ги бакна босите стапала на мртвиот император. 
Веднаш по него истото го направија и Адраст, управни-
кот на уредите1, кој раководеше со градските служби и со 
администрацијата, и Валериј, грофот на Екскубиторите, 
империјалната гарда.  

– Сенатот мора да се свика – промрмори Гесиј со својот 
познат сув глас. – Да се свика заседание и тоа веднаш. 

– Веднаш! – се согласи Адраст и додека стануваше, пе-
дантно ја затегна јаката од својата туника, долга до глуж-
довите. – А патријархот да ги започне ритуалите за опла-
кување. 

– Редот во Градот ќе биде одржан – изјави Валериј, со 
цврст војнички тон. – Јас ќе се погрижам за тоа.

Другите двајца го погледнаа. – Се разбира – деликатно 
му возврати Адраст и глатко ја погали својата совршено 
средена брада. Одржувањето на редот беше единствената 
причина што Валериј воопшто се наоѓа во таа одаја токму 
сега; тој беше еден од првите кои разбраа за жалната вест. 
Неговата забелешка беше некако... непотребна, ако ништо 
друго.

Поголемиот дел од војската, која главно беше стаци-
онирана на североисток, се наоѓаше блиску до Евбул, на 
басанидската граница, додека останатиот дел, составен 
претежно од платеници, ги бранеше отворените простран-
ства на Тракезија од  варварските наезди на Карчите и на 
Врачите, кои се појавија во ниедно време. Стратегот на кој 
и да е од двата контингента би можел да испадне реши-
телен фактор, а можеби и император, доколку Сенатот би 
задоцнил. 

Сенатот беше едно неспособно и колебливо управно 
тело, составено од плашливи мажи. Веројатно, ќе се коле-
баше и во овој случај, ако не добиеше исклучително јасни 
упатства. И ова го знаеја тројцата државници од одајата со 
мртовецот.

– Ќе се погрижам благородните фамилии да бидат из-
1 Magister officiorum, lat. – е титула на оној кој бил задолжен за раководството со 
сите граѓански служби.
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вестени – небрежно подрече Гесиј. – Ќе сакаат да искажат 
почит. 

– Нормално – рече Адраст. – Особено Далејните. Слуш-
нав дека Флавиј Далејн се вратил во Градов уште пред два 
дена. 

Евнухот беше премногу искусен за да се вцрви пред 
брата си.

Валериј веќе се беше упатил кон вратите. „Со благоро-
дништвото справувајте се како сакате – рече преку рамо. 
– Ама во Градот моментално има петстотини илјади души 
кои, штом ќе чујат за оваа смрт, ќе се уплашат да не го ис-
тури Светиот Џад својот гнев врз обезглавената Империја. 
Тие се моја грижа. Ќе пуштам абер до градскиот префект 
да си ги натокми луѓето. Бидете благодарни што ноќеска 
немаше грмотевици“. 

Ја напушти просторијата со тврди чекори по мозаич-
киот под и со исправени рамена; сè уште беше силен и 
бодар и во својата шеесетта. Другите двајца се погледнаа. 
Адраст прв го оттргна погледот и го упати кон мртовецот, 
послан врз величествените постели и кон птицата со ска-
поцени камења, поставена на сребрена ветка, веднаш до 
креветот. Никој не проговори.

Од другата страна на ѕидините од Атенинската пала-
та, Валериј застана кај  градините во империјалниот пре-
цинкт само за да плукне во грмушките и да воочи дека сè 
уште има време до утринската молитва. Сребрената луна 
бдееше над водата, а зорниот ветрец дуваше кон исток; 
можеше да го чуе морето, да ја помириса солта во повевот, 
помешана со аромата од летни цветови и кедар. 

Полека се оддалечи од водата под доцните ѕвезди, го 
помина метежот од палати и граѓански службени згради, 
трите мали параклиси, аулата и работилниците на импе-
ријалниот свиларски цех, игралиштата, златарските дуќа-
ни и бесмислено накитените бањи на Маразијан и се упати 
кон Екскубиторската касарна, близу до Бронзените порти, 
кои водат надвор од Градот.

 Младиот Леонт чекаше пред касарната. Валериј му 
даде точни упатства, обмислени малку пред тоа, со подго-
товките за денот. 
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Градскиот префект се повлече во касарната и само по 
еден миг, Валериј чу гласови и тропот; чу како мажите со 
кои раководеше во последните десетина години се подгот-
вуваат. Вдиша длабоко, чувствувајќи дека срцето силно 
му тупа во градите и знаејќи колку е важно да ги сокрие 
сите вакви напрегнатости. Си спомена дека треба да прати 
човек со трчање да го извести Петар, кој беше надвор од 
империјалниот прецинкт, дека Светиот император на Џад 
почина, дека големата игра е започната. Тихо му се забла-
годари на бога што синот на сестра му е многу подобар 
човек од тројцата Апијови внуци. 

Пред неговото безизразно, војничко, лице, Леонт ги по-
веде Екскубиторите надвор во сенките на муграта.

На хиподромот беа закажани трки за денес, а Астрог, од 
Сините, победи на последните четири трки минатиот пат. 
Фотиј, сандалџијата, имаше вложено пари, кои не можеше 
да си дозволи да ги загуби, на тоа дека првиот возач на 
Сините ќе ги освои првите три трки денес и со тоа ќе има 
победено седумпати по ред. Ноќта пред трките, Фотиј го 
сонил бројот дванаесет, што значело дека во три трки со 
квадриги, Астрог би возел дванаесет коњи и кога човек ќе 
ги собере еден и два од дванаесетката... е па еден и два пак 
прават три! Само камо да не беше видел дух на покривот 
од колонадата, спроти дуќанот, вчера приквечер, ќе беше 
сосема сигурен дека облогот ќе му пројде. 

Ги беше оставил жената и синот да спијат во своето 
живеалиште над дуќанот и претпазливо се упати кон хи-
подромот – навечер градските улици беа опасни, а Фотиј 
имаше и причина да верува во тоа. Имаше уште време до 
изгрејсонцето; сè побледата месечина беше на запад кон 
морето, пловеше над кулите и куполите од империјалниот 
прецинкт. Фотиј не можеше да си дозволи да плаќа ме-
сто за седење секојпат кога одеше да гледа трки, а камоли 
пак место под сенка. Во оние денови кога имаше трки на 
граѓаните им се делеа само десет илјади места бесплатно. 
Оние кои не можеа да купат место, чекаа. 
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