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Simion Dănilă

Seducția etimologiei

The seduction of etymology

Puțini sunt lingviștii (îndeosebi adepții structuralismului) care să nu fie tentați 
de descoperirea măcar a unui singur etimon din mulții termeni marcați în dicționare 
prin „et. nec.” (etimologie necunoscută) la sfârșitul descrierii cuvântului-titlu. Cel 
care a dat tonul interesului major pentru etimologia românească a fost un mare erudit: 
Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907), preocupat într-o primă fază de istoria neamului, 
nicidecum de lingvistică, după cum aflăm din spusele sale: „deodată nu știu ce mă împinge 
a părăsi cu desăvârșire studiile curat istorice și a mă da numai celor lingvistice”; din 
1875 „lingvistica mă înghite”; bănuiește că „a fost un îndemn postum de la tată-meu, 
al cărui Spirit dorea să-și realizeze planul unui mare dicționar al limbii române”; aduce 
și mărturia profesorilor I. Bianu și Lazăr Șăineanu, cărora, de câte ori îl întrebau „cum 
de am găsit eu o etimologie cutare sau cutare foarte grea a unui cuvânt, le-am răspuns 
sistematic, nu o dată, ci de zecimi de ori și aceasta înainte de răposarea și chiar de boala 
fiicei mele: «nu știu, n-am găsit-o eu, e cineva nevăzut care mă ajută»” (Hasdeu 1990, p. 
180–181). Cu această convingere a trăit el până în ultima clipă, afirmând că, la ședințele 
de spiritism, Spiritul „tatălui meu demonstra [...] cum că dânsul anume a fost acela care 
la 1873 mă făcuse prin inspirație a părăsi istoria și a mă apuca de lingvistică” (Ibidem, p. 
186). Și astfel, dăruindu-ne opere precum Cuvente den bătrâni și Etymologicum Magnum 
Romaniae, acest greu încercat B. P. Hasdeu, „geniu universal” (G. Călinescu), „geniu 
de o înspăimântătoare vastitate, unul dintre cele mai uluitoare genii pe care le-a zămislit 
neamul românesc” (Mircea Eliade) (Ibidem, coperta 4), a deschis la noi largile drumuri 
care duc spre știința etimologiei.

Pe iluștrii noștri etimologi care i-au urmat am avut ocazia să-i cunosc din operele 
lor, iar pe unii dintre ei chiar am avut norocul să-i am profesori la Universitatea din 
Timișoara, pe alții i-am cunoscut personal la multele simpozioane de dialectologie la 
care am fost invitat, fără să mai adaug că am organizat eu însumi la Belinț ediția a VIII-a 
a Simpozionului Internațional de Dialectologie din 13-15 octombrie 1994, care le-a lăsat 
tuturor participanților frumoase amintiri. Era prima dată când acest simpozion a fost 
adus la țară, la originile dialectologiei. Cu profesorul George Giuglea m-am întâlnit în 
primăvara lui 1966 la Universitatea din Timișoara, în cabinetul profesorului Ionel Stan, 
care era conducătorul științific al lucrării mele de diplomă (Graiul din comuna Belinț) și 
la care m-am dus cu manuscrisul tezei înainte de a mi-l dactilografia. Profesorul Giuglea 
era curios să afle ce toponime există la Belinț și mi-a cerut lucrarea, s-a uitat prin ea și 
a dat de numele unei tarlale: Ațâgana. M-a întrebat cum îl explic, care-i este etimonul. 
„Foarte simplu” i-am răspuns: Hațegana, așa figurează în cadastru și este vorba de un 



8

teren aparținând mai multor familii venite în Belinț din Țara Hațegului, toate cu numele 
Hațeg (sau Hațieg). În plus, am legat acest exod de următorul eveniment: prin 1690, 
contrar prevederilor Coranului, sultanul dă o iradea, prin care înfăptuiește o reformă 
agrară în Banat: li se acordă tuturor țăranilor dreptul de proprietate, moștenire, vânzare 
și schimb asupra pământului pe care-l munceau și asupra căruia nu aveau până atunci 
decât drept de folosință. Aceleași drepturi li se acordau și țăranilor sosiți din alte părți, 
dacă se aciuau pe pământurile bănățene ale spahiilor. Puterea de atracție a acestei 
reforme agrare a absorbit în Banat o populație de vreo sută de mii de suflete, printre care și 
pe belințenii veniți din Țara Hațegului (Negru 82–85). Aceștia sunt atestați pe la sfârșitul 
secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea în cele mai vechi matricole ale 
bisericii din Belinț, în prezent adăpostite la Arhivele Statului din Timișoara. Familiile 
respective au primit un pământ roditor, Hațegana, în rostirea populară devenind, fără 
aspirație, Ațâgana, ipoteză respinsă de prof. Giuglea, care mi-a propus atunci ca etimon 
o interjecție de alungat porcii, de tipul ațańí! Cu părere de rău am refuzat să accept 
ca etimon acest cuvânt inexistent în graiul din Belinț, rămânând la prima mea soluție 
până la proba contrară. Profesorul I. Stan n-a intervenit. Asistentul său, Vasile Frățilă, 
mi-a șoptit înaintea susținerii lucrării de diplomă că prof. Stan mi-a notat cu 10 această 
teză. Însă la susținerea în comisie m-a întrebat cum stăm cu Hațegana, la care i-am 
răspuns că nu mi-am schimbat părerea și am explicat puțin despre ce este vorba, ca să 
știe și comisia, între altele mărturisind că am apelat și la părerea profesorului Gheorghe 
Ivănescu în legătură cu căderea lui h inițial și intervocalic din latina vulgară. L-am citat 
în lucrarea mea: „După cât se poate judeca, și dispariția lui h a caracterizat cândva 
graiurile bănățene și hațegane. Într-adevăr, praǔ „praf” din Hațeg […], întocmai ca 
și praǔ din meglenoromână, nu se poate explica decât prin aceea că h a dispărut, și în 
acest caz, -u, care, pe acea vreme, încă se pronunța, a trebuit să fie menținut întocmai 
ca în bou, său etc. De asemenea formele hăsta, hăla, care caracterizează astăzi graiul 
din Banat și Țara Hațegului, nu se pot explica decât ca false regresiuni ale unui grai 
care pierduse pe h și era în vecinătatea unor graiuri care nu-l pierduseră.” (Ivănescu 
199–200) Prof. Stan mi-a dat nota 9. La câteva rânduri în spatele meu, profesorul Ștefan 
Binder de la catedra de limba germană, totalmente străin de cele petrecute în comisie, 
îmi răsfoia lucrarea și-și făcea însemnări pe niște hârtii. Abia după doi ani, în 1967, 
când prof. Giuglea nu mai era în viață din aprilie, iar Șt. Binder își publicase partea 
a III-a a unui articol important, Contribuții la studiul elementelor germane în lexicul 
graiurilor populare românești, în AUT V, 1967, 49–72, am putut afla cu mare bucurie că 
acest profesor exemplar își aduna de ici-colo material pentru studiul său, citând de 40 
de ori în notele de subsol și lucrarea mea.

La repartiția posturilor, care s-a ținut la București, eram cinci studenți de la 
Timișoara propuși să rămânem în cadrul Universității pentru a face o carieră didactică 
sau una de cercetare lingvistică. Autoritățile centrale au tăiat două posturi, între care 
și pe-al meu. Am suferit atunci, dar m-am consolat când studenți din promoțiile care 
au venit după mine mi-au spus că lucrarea mea de diplomă a trecut și prin mâinile lor, 
mulțumindu-mi de ajutorul dat fără să știu eu. După doi ani de la intrarea în învățământ 
la liceul din Belinț, „Institutul Pușcariu” mi-a făcut oferta unui post de cercetător la Cluj, 
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pe care, din circumstanțe majore, a trebuit s-o declin (pentru soție, și ea filoloagă, nu s-a 
găsit un post și nici locuință nu primeam). Ba mai mult: ne simțeam foarte bine în satul 
nostru natal, iar eu am început să-mi creez încet-încet propriul „Institut” de cercetare 
în casa părintească. Posed DLR-ul în 35 de volume (nu concordă cu cele recente ale 
Academiei, fiindcă primele volume până la L au apărut în fascicule și mi le-am legat 
după cum am făcut rost de ele de la unii și alții, ieșindu-mi mai groase sau mai subțiri). 
„Dacoromania”, seria veche, o am în întregime, ca să mă refer numai la „nestematele” 
mele, care nu pleacă din biblioteca mea cât sunt eu în viață. Mă încântă când colegi sau 
(ne)cunoscuți mă sună să le citesc din DLR toate sensurile unor cuvinte pe care nu le-au 
găsit în DEX și nici pe internet. De la admirabilul nostru profesor G. I. Tohăneanu am 
învățat din cărțile sale foarte multe lucruri. De pildă: „La întrebarea: care sunt cele mai 
frumoase cuvinte din limba română, am răspunde, fără regret: – Vatră și dor. – De ce? – 
Pentru că dorul duce. – Dar vatra? – Aduce.” (Tohăneanu – Bulza 149) 

Iar în legătură cu etimologia, o povață la timpul ei m-a dat gata: „Stabilirea de 
etimologii, de pildă în cazul unor derivate, permite regresiunea către concret, reînviind 
sentimentul metaforic întunecat de o lungă uzură și luminând forma internă a cuvintelor. 
Precizarea etimoanelor […] este întâmpinată întotdeauna cu un sentiment de surpriză. 
Pentru vorbitorul astfel prevenit, fenomenul lingvistic se situează, într-o clipită, pe 
dimensiunea istoriei, reactualizând procesul îndelungat și trudnic care a dus, de-a lungul 
generațiilor, la șlefuirea și la nuanțarea cuvintelor.” (Tohăneanu 110) Cum să nu fiu 
captivat de o asemenea perspectivă ce mi se deschidea în „Institutul” meu de la Belinț? 
Păcat numai că cercetările a trebuit să le fac în neîndestulătorul meu timp liber. În cele 
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ce urmează voi prezenta câteva încercări din strădaniile mele privind etimologia unor 
apelative și nume proprii românești. Încep cu un apelativ din terminologia păstoritului 
dacoromân. Nu strică să reamintim din când în când definiția cuvântului DACOROMÂN, 
-Ă, dacoromâni, -e, adj., s.m. 1. Adj. (Despre dialecte, graiuri, cuvinte) Care aparține 
românilor sau privitori la românii din nordul Dunării.♦ (Substantivat, f.) Dialect vorbit 
de dacoromâni, cel mai răspândit și mai dezvoltat dintre dialectele limbii române. 2. S.m. 
(De obicei la pl.) Român din nordul Dunării. – Dac + român. (DEX)

STÂNĂ,	 s.f.	 pl.	 Stâne și stâni 1. Așezare	 păstorească	 sezonieră,	 mai	 ales	 de	
vară,	la	munte	sau	în	afara	satului,	unde	se	adăpostesc	oile	și	ciobanii	și	unde	se	prepară	
produsele	din	laptele	oilor;	(p.	restr.)	coliba	cu	încăperile	în	care	dorm	ciobanii,	se	prepară	
și	se	păstrează	produsele	din	laptele	oilor;	îngrăditurile	din	jur	unde	stau	oile;	târlă1 [...] 2. 
(P.	ext.)	(Regional)	Turmă	de	oi	[...]	Cuvânt	de	origine	traco-dacă.	Cf.	alb.	shtazë	„animal,	
vită”.	(DLR)

Vechimea	cuvântului,	sub	formă	de	toponim,	a	fost	minuțios	cercetată	de	Nicolae	
Drăganu,	care	a	explorat	 în	sec.	IX-XIV,	unde	a	găsit	o	mulțime	de	urme	românești	și	
la	popoarele	învecinate,	pornind	de	la	lingvistică.	Rodul	strădaniilor	sale	a	fost	 tratatul	
academic Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și a onomasticei, București,	
1933.	Cronologic,	la	românii	din	Carpații	vestici	este	pomenită	„villa	Staul”	într-o	diplomă	
dată	în	1113	de	regele	Coloman	abației	Zobor,	în	apropierea	orașului	Nitra	din	Moravia;	
același	lucru	și	în	documentul	de	la	1249	din	Fejér	V,	1,	p.	316;	o	„villa	Staul”	se	găsește	
în	1268	și	în	hotarul	comunei	Szakállos	din	comitatul	Pozsony	sau	Komárom;	forma	Staul 
se	mai	află	în	1311,	1331,	1342;	din	jumătatea	a	doua	a	secolului	XIV	se	impune	forma	
maghiarizată:	Stal în	1378,	1380,	Stoal (probabil	în	loc	de	Staol)	în	1399,	Staol în	1415;	
din	sec.	XV	cu	-i antepus: Istal în	1412,	1421;	formele	Alastal, Olastal în	1356	și	Alustal 
în	1347,	1356	 intră	 în	categoria	 lui	Stal,	 iar	Alistal în	1426,	1428,	1437,	1439,	1484,	
1486,	Alysthaal, Alesthal în	1458,	Aliztha și	Alystah în	1433	(greșite),	ca	și	Felystal 
în	1454,	1462,	1487,	Felestal în	1484,	în	cea	a	lui	Istal după	care	își	fac	apariția.	Forma	
cea mai veche este Staul,	care	nu	poate	corespunde	nici	germanului	Stall,	nici	italianului	
medieval	stallo,	din	care	s-a	desprins	ung.	istálló „Stall”,	„grajd”.	Formele	italiene	mai	
noi (it. mod. stabbio	„Pferch”,	„țarc,	ocol,	stână”:	cf.	și	engad.	stevel „Viehlager	an	der	
Alpe”,	„țarc	în	zona	alpină”,	friul.	stabli,	idem,	și	staulir„Viehlager”,	pušl.	stablo,	„Wiese	
an	der	Sennhütte”,	„pajiște	cu	stână”.	Românescul	staul, staur explică	nu	numai	forma	
Staul,	ci	și	formele	Alastal, Olastal și	Alustar,	în	aceasta	din	urmă	-r- putând	fi	originar	
ori	dezvoltat	din	-lung. (cf. Sár ˂ Sál etc.).	Alastal, Olastal și	Alustar înseamnă	Olástál 
sau Oláhstár,	deci	„staul”	sau	„staur	românesc”	(Drăganu	171-172).

Ca	toponim	în	Țara	Românească	și	Moldova,	avem	atestări	pentru	muntele	Stâna 
ȚR,	2	iul.	1451;	tot	aici	(locul)	Stâna,	ȚR	<1577-1583;	1585-1591>;	ȚR,	10	iul.	1579;	ȚR,	
15	mai	1588;	M,	6	aug.	1583;	Stânișoara, M,	5	aug.	1583.

Ca	apelativ,	stână a	fost	atestat	în	16	iunie	1560,	ȚR,	Hasdeu	I	246;	alte	atestări	
în	DERS	222:	ȚR,	15	iun.	<1571-1574>;	ȚR,	27	iun.	<1578;	1582-1583>;	Moldova,	15	
mai	1593;	ȚR,	iul.	<1582>;	M,	18	mai	1595;	M,	15	apr.	1599;	are	și	un	derivat	stânit s.n. 
„venitul	provenit	de	la	stână”,	ȚR	<	29	iun.	1568-18	sept.	1577>.	
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Hasdeu	a	descoperit	în	Biblioteca	Universității	din	Pesta	„cel	mai	vechi	dicționar	
al	limbei	române	și	cel	dintâi	cu	litere	latine”,	pe	care	l-a	numit	Anonyumus Lugoshiensis,	
apoi,	pe	măsură	ce	s-a	edificat	asupra	lui,	 l-a	schimbat	în	Anonymus Caransebesiensis. 
Cuvintele	stână, stau „Sto”	și	stavă „Grex”	(=	turmă,	cireadă)	nu	lipsesc	din	savanta	ediție	
pe	 care	 a	 îngrijit-o	 academicianul	 Gheorghe	 Chivu,	 Dictionarium valachico-latinum, 
București,	2008,	mai	mult,	pentru	datare,	aflăm	că	manuscrisul	a	fost	realizat	în	deceniul	
de	mijloc	al	secolului	al	XVII-lea	de	către	un	intelectual	anonim	din	Caransebeș.

Problema	 originii	 nu	 este	 deloc	 clară.	 Pe	 tema	 aceasta	 s-a	 scris	 enorm.	 Dacă	
posibilitatea	 ivirii	 lui	stână dintr-un	cuvânt	vechi	grecesc	ori	germanic	a	 fost	definitiv	
înlăturată	 în	 discuţiile	 purtate	 în	 jurul	 acestei	 probleme,	 s-au	 bucurat	 de	 o	 mai	 mare	
popularitate	 celelalte	 ipoteze:	 cea	 a	 etimologiei	 slave	 (din	 stanŭ:	 Miklosich,	 Cihac,	
Lambrior,	 Tiktin,	 Weigand,	 Şăineanu,	 Ciorănescu,	 Ov.	 Densusianu;	 în	 prima	 parte	 a	
activităţii	 lor,	Rosetti,	 Emil	 Petrovici,	 I.	 Pătruţ,	 I.	 Iordan,	 Florica	Dimitrescu	 etc.;	 sau	
din stĕna:	 Kniezsa	 823	 s.v.),	 cea	 latină	 (dintr-un	 *saeptana,	 la	 Giuglea,	 apoi	 la	 Th.	
Capidan),	 cea	 iranică	 (din	 stāna,	 lansată	 de	Ov.	Densusianu),	 cea	 autohtonă	 (Hasdeu,	
Philippide,	 Ivănescu,	 G.	 Pascu,	 S.	 Puşcariu,	 G.	 Giuglea,	 Poghirc,	 G.	Mihăilă,	Ariton	
Vraciu,	Ilie	Dan,	Vasile	Ioniţă,	Ion	Cîrstoiu	etc.;	Brâncuş	130	îl	consideră	între	„cuvintele	
autohtone	probabile“,	iar	în	legătura	pe	care	Pușcariu	o	face	între	stână și	alb.	shtazë vede 
o	ipoteză	„convingătoare”	149).	Russu	1968,	CL,	13,	2,	p.	351,	referindu-se	la	etimologia	
lui	stână,	se	pronunță	„origine	echivocă,	putând	fi	autohton	(preroman)	sau	slav”,	iar	în	
1984:	„poate,	albanezo-român”	(CL,	2,	p.	158).	Controversa	este	prea	cunoscută	pentru	a	
încărca	expunerea	cu	trimiteri	bibliografice.	Niciuna	dintre	ipotezele	avansate	până	acum	
nu	 satisface	 însă	pe	deplin	 exigenţele	 semantice	 şi	 de	 fonetică	 istorică,	 încât,	 pe	bună	
dreptate,	M.	Sala	afirmă	că	problema	originii	acestui	cuvânt,	alături	de	jupân, smântână, 
stăpân, stâncă etc.,	 rămâne	 „una	 dintre	 cele	 mai	 dezbătute	 chestiuni	 ale	 etimologiei	
româneşti	fără	o	rezolvare	sigură“	(Coteanu-Sala	132).

Cu	privire	la	răspândirea	cuvântului	pe	teritoriul	limbii	române,	cercetările	au	arătat	
că	stână există	numai	în	dacoromână,	apariţia	lui	în	dialectele	sud-dunărene	ale	românei	
fiind	 un	 împrumut	 relativ	 târziu	 din	 graiul	 păstorilor	 din	Carpaţi,	 în	 urma	 contactelor	
lingvistice	datorate	transhumanţei.	Astfel,	în	aromână,	pentru	stână,	„termenul	străvechi,	
curent şi	general	e	căşeáre“	(<	lat.	casearia „fromagerie“);	se	întâlneşte	şi	stane,	care	e	un	
neologism,	şi	stână,	care	„pare	a	fi	un	dacoromânism“	–	afirmă	unul	dintre	cei	mai	avizaţi	
cunoscători	 ai	 acestui	 dialect,	 Tache	 Papahagi	 (DDAr	 1118;	 contactul	 dintre	 păstorii	
dacoromâni	şi	aromâni	s-a	făcut	frecvent	la	iernat	în	Dobrogea,	după	cum	demonstrează	
Densusianu	1913,	10-11).	În	meglenoromână	apare	forma	stane, un	neogrecism,	la	fel	ca	
în	aromână.	La	istroromâni	găsim	stån, un	împrumut	din	croată	(ca	şi	stånar<	cr.	stanar 
„baci“)	(Densusianu	1924,	240),	dar	şi	stână şi	stânărie.	Aceste	două	ultime	forme	nu	
sunt	vii	în	dialect,	ci	provin	din	manuscrisele	lui	Andrei	Glavina,	care	conţin	multe	alte	
dacoromânisme.	Puşcariu	1923,	383,consideră	că	ir.	stână este	un	dacoromânism,	iar	ir.	
stânărie un	derivat	cu	sufixul	local	-ărie (poate	sub	influenţa	lui	căşărie),	în	timp	ce	Al.	
Procopovici	(DR	IV	1157)	nu	se	îndoieşte	că	ir.	stânărie este	şi	el	un	dacoromânism.	„Din	
punctul	de	vedere	al	extensiunii	românești	spre	nord-est	sunt	mult	mai	importante	numirile	
topice	românești,	prevăzute	cu	forme	ori	derivate	cu	sufixe	românești,	din	Maramureșul	
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cehoslovac	din	nordul	Tisei,	în	care	nu	sunt	decât	câteva	sate	românești.”	(Drăganu	395)	
Exemplifică	și	cu	toponimele	Stanišora	și	Stavišora.

În	nicio	limbă,	veche	sau	modernă,	nu	există	un	cuvânt	apropiat	ca	formă	şi	ca	
sens	de	românescul	stână,	 încât	să-l	poată	explica	pe	acesta.	„Cuvântul	stână –	afirmă	
Giuglea	23	–	există	numai	la	dacoromâni.	Este	deci	un	document	nord-dunărean	propriu	

şi	necontestabil.	Formează,	alături	de	celelalte	fapte	
invocate	[…],	piatră	de	temelie	pentru	toată	clădirea	
vieţii	 româneşti	 din	 Dacia.	 A	 încerca	 să	 scoţi	
lespezile	de	subt	talpa	casei,	pentru	a	spune	apoi	că	
aceasta	este	adusă	de	cineva	din	altă	parte,	înseamnă	
o	denaturare	a	adevărurilor	eterne	omeneşti.“ Într-
adevăr,	 stână (cu	 varianta	 la	 sensul	 60	 stună,	 pl.	
Stune DGDS)	 şi	 derivatele	 stânişoară, stânaş, 
ca	 şi	 toponimele	 Stâna şi	 Stânişoara	 (inclusiv	
descoperirea întâmplătoare	 a	 lui	 Th.	 Capidan:	
Stânișoara „munte	în	Dolj	acoperit	cu	pășuni	având	

stâne	pe	el”,	DR	IV	331),	mai	rar	hidronimele	(de	tipul	Stânișoru,	Homorodean	206),	se	
întâlnesc	în	toţi	Carpaţii,	în	Podişul	Transilvaniei	şi	în	toată	Moldova,	de	la	nord	la	sud	şi	
de	la	est	la	vest.	Nu-l	întâlnim	în	zonele	de	câmpie	din	vestul	şi	din	sudul	ţării	(ALR	SN	
II	h.	400).	Nu-l	întâlnim	aici,	desigur,	în	vocabularul	activ	al	vorbitorilor,	dar	orice	român 
din	aceste	părţi	îl	cunoaşte	astăzi	şi	îi	înţelege	sensul,	încât	nu	e	o	surpriză	să-l	găsim,	de	
pildă,	în	unele	texte	folclorice	culese	în	localităţi	bănăţene	din	Câmpia	Lugojului	(Cica-
Mihuţa	102	şi	144).	

Faptul	că	stână nu	s-a	dovedit	a	fi	o	moştenire	autohtonă	sau	 latinească	ori	un	
împrumut	din	alte	limbi,	precum	şi	prezenţa	sa	iniţială	numai	în	dacoromână,	unde	se	pare	
că	este	atestat	încă	din	secolul	VI	(Coteanu	1990,	23),	constituie	motive	foarte	serioase	
pentru	a-i	căuta	obârşia	 în	spaţiul	dacoromânesc.	Așadar,	se	pare	că	stână reprezintă	o	
evoluţie	din	mai	vechiul	cuvânt	stăuínă,	căci	atât	 fonetic,	cât	şi	semantic	 lucrul	acesta	
este	pe	deplin	cu	putinţă.	Înainte	însă	de	a-l	demonstra,	trebuie	să	ne	referim	la	poziţia 
cuvântului	stăuínă în	limba	noastră.	Cu	excepţia	unei	singure	lucrări	lexicografice	(DI)	
alcătuite	pe	baza	materialului	adunat	în	vederea	elaborării	dicţionarului-tezaur	al	limbii	
române,	cuvântul	stăuínă nu	apare	până	 în	1994	 în	niciun	alt	dicţionar	 românesc,	deşi	
era	şi	este	destul	de	cunoscut	 în	diferite	regiuni	ale	 ţării	şi	a	făcut	obiectul	mai	multor	
studii	 lingvistice.	 El	 figurează	 în	 răspunsurile	 la	 chestionarul	 lui	Hasdeu	 cu	 forma	 de	
plural	stăuini,	atestată	prin	părţile	Muscelului	(com.	Albeşti),	având	înţelesul	de	„locuri	
cu	iarbă	domestică	şi	plăcută	oilor”	(apud	Lacea	624).	Cu	acelaşi	sens	circulă	şi	astăzi	în	
Muntenia,	fiind	înregistrat	în	localităţi	de	munte	ca	Nucşoara	AG	(TDM	I	34)	şi	Runcu	
DB	(TDM	II	85;	în	DGDS	III	238,	infomatorul	din	Muntenia	explică:	„Unde	doarme	oile	
și	mieii	de	dorm	iese	iarbă	grasă	și	frumoasă,	asta-i	stă ͧ uină,	așa-i	spune,	din	aia	dă	ele	
lapte	foarte	mult”.	În	același	dicționar	și	la	aceeași	pagină	ne	întâmpină	tot	din	Argeș	unul	
dintre	puținele	derivate	ale	acestui	cuvânt,	stăuinoasă,	un	adj.	f.[despre	iarbă]:	„crescută	
pe	stăuină;	grasă”:	Ursul	care	știu	că	mănâncă	zmeură,	afine,	iarbă	d-aia	stăuįinoasă dă	
pădure,	adică	dă	stână,	cea	mai	grasă	iarbă.	♦	Un	cioban	din	Moroeni	DB,	aflat	cu	oile	pe	
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Caraiman,	mi-a	declarat	în	vara	lui	1981că	stăuína este	„o	târlă	de	vite,	locul	pe	care	au	stat	
vitele	(nu	şi	oile!)	şi	unde	iarba	este	mai	verde	şi	mai	grasă“.	Lacea	624	a	auzit	cuvântul	la	
Rucăr	AG	cu	sensul	de	„loc	pe	care	sunt	sau	au	fost	aşezate	stâna	şi	strunga”,	iar	Giuglea	
24–25	posedă	atestări	atât	din	acelaşi	judeţ,	precum	şi	din	Breaza	BV,	semnificând	„loc	pe	
care	creşte	iarbă	grasă,	dulce”,	„loc	pe	care	a	fost	târla,	ori	staulul	în	care	oile	au	dormit	
şi	 au	 lăsat	 gunoi,	 îngrăşându-l”.	 Pe	 valea	 inferioară	 a	Târnavelor,	 cuvântul	 a	 ajuns	 să	
însemne,	prin	extensiune,	„poiană“	(Frăţilă	1983-1984,	311).

Venind	 spre	 vest,	 întâlnim	 cuvântul	 în	 vocabularul	 ciobanilor	 din	 Jina	 SB,	 cu	
înţelesul	„locul	unde	au	stat	sterpele“,	în	expresia	stăuina sterpelor (Şandru-Brânzeu	5: 
346,	352;	6:	210,	243),	sau	„loc	unde	au	stat	vite“	(Tănase	20).	Dar	un	cioban	din	comuna	
vecină,	Poiana	Sibiului,	chestionat	de	mine,	nu	cunoștea	acest	cuvânt	ca	apelativ,	ci	numai	
ca	toponim,	spunându-mi	că	prin	părţile	lor	se	zice	stâna sterpelor,	care	constă	dintr-un	
ţarc	 şi	 o	 colibă	 improvizată	 pentru	 ciobani.	 Este	 înregistrat	 însă	 la	 Poiana	 Sibiului	 în	
ALRM	II,	h.	1330,	punctul	cartografic	130.	În	Banat,	la	Glimboca	CS,	cuvântul	figurează	
sub forma stăulină,	având	cel	puţin	înţelesul	de	„staul“	(Rezuş	1935,	107;	este	vorba	de	o	
variantă	a	Zorilor:	„Sufletul	se-ntoarce,/	cum	scrie	la	carce,/	ca	roua-n	grădină,/	mreana-n	
apă	lină,/	albina-n	stupină,/	mielu-n	stăulină.”(ALRM	II,	h.	1330,	pct.	27);	Costin	I	186	
înregistrează	și	el	în	aceeaşi	localitate	varianta:„Mreana	în	apă	lină/	Merge	la	stăulină”,	
dar	glosează	„stavilă“,	o	inexactitate,	fie	din	cauza	informatorului,	care	a	sărit	peste	un	vers	
(ce	să	caute	peștele	la	o	stăulină?),	fie	a	unei	confuzii	cu	stavă „herghelie”;	„loc	îngrădit	
în	care	se	țin	vara	caii	pentru	a	paște	împreună”,	DEX),	cu	atât	mai	mult,	cu	cât	în	ALRM	
SN,	I,	h.	259,	apare	în	pct.	105	stav, stavuri „stau,	stauri”,	iar	în	NALR.	Mold.-Buc. Date,	
p.	37,	avem:	Sta ͧ oina („pe	hartă	Stavoina”)	„izlaz	și	poiană”.	În	Câmpia	Lugojului	am	
întâlnit	cuvântul	stăuină în	vocabularul	activ	al	locuitorilor	din	Babșa,	Chizătău,	Criciova,	
Crivobara,	Gruni,	Hisiaș,	Șanovița,	chiar	cu	înţelesurile	1	şi	2	ale	lui	stână,	iar	povestea	
Iósâf Logojâńéŕu,	culeasă	din	Belinţ	TM	şi	înregistrată	pe	bandă	magnetică	la	Catedra	de	
folclor	a	Facultăţii	de	Filologie	de	la	Universitatea	din	Timişoara,	începea	stfel:	„Îmblásă	
un	fiśór	în	lúmę,	să	vádă	şî	s-aúdă	cum	să	pŕezântă	lúmħa. Déđĕ	dă	o	stăuínă	máŕe	dă	
păcuráŕ,	ńęşcĕ	śobáń.”	Nu	încape	îndoială	că	stăuínă înseamnă	aici	„stână“	(sensurile	1	
şi	2).	Şi:	NALR-Banat	II	298/88	(Cliciova	TM):	stăuină „stână“;	299/92	(Răchita	TM):	
stăuină „staul“.

Din	toate	exemplele	date	până	acum	se	poate	deduce	că	stăuina	nu	este	doar	un	
simplu	ţarc,un	simplu	staul,	ci	presupune	întotdeauna	în	preajmă	existenţa	unei	stâne, fie	
ca	adăpost	pentru	păstorii	sterpelor	sau	vitelor,	fie	ca	instalaţie	mult	mai	complicată	pentru	
prepararea	şi	depozitarea	brânzei.	Iată	şi	sensurile	din	DLR	(1994):	1.	(Prin	nord-vestul	
Munt.	şi	prin	sudul	Transilv.)	Loc	cu	iarbă	grasă	(unde	a	fost	o	stână	sau	unde	au	stat	oile	
sterpe).	♦	(Regional)	Saivan	(2).	♦	(Regional;	în	forma	stoínă)	Loc	unde	dorm	noaptea	
vitele	în	timpul	verii	(Breaza,	Făgăraş).	2.	(Regional)	Sălaş(1) (Săpata	de	Sus,	Piteşti)	♦	
Vizuină	(Săpata	de	Sus,	Piteşti).	3.	(Regional;	în	forma	stoaină,	accent	necunoscut)	[în	DI	
124:	stoáină,	puțin	probabil,	mai	degrabă	stoa-ínă;	128:	stăoină;	130:	stăuină]	Loc	plan	
pe	vârful	unui	munte	(Iaşi,	Făgăraş).–	Lat.	*stabulina.

În	toponimie,	cuvântul	se	întâlneşte	foarte	frecvent.	Două	sate	din	Apuseni,	unul	în	
jud.	Alba,	celălalt	în	jud.	Hunedoara,	se	numesc	Stăuini.	Tot	în	jud.	Hunedoara,	în	hotarul	
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satului	Valea	Ploştii	se	află	toponimul	Stăulini (harta Numele topice de pe teritoriul satelor 
Cinciş şi Valea Ploştii,	anexată	la	Chestionarul toponomastic alcătuit	de	M.	Homorodean,	
Cluj,	1969).	Un	munte,	situat	între	satul	Mătişeşti	AB	şi	Poiana	Horea	CJ,	poartă	numele	
Stăuini.

Cel	mai	mare	 deal	 de	 pe	 raza	 comunei	 Poiana	 Sibiului	 se	 numeşte	 tot	Stăuini 
(Tănase	16	şi	20).	La	Jina	SB:	Părău’ Stăuinii (Ursan-Matei-Bogdănel	162).	Stăuină este 
şi	numele	unor	locuri	din	hotarul	satelor	Ohaba,	Mihalţ,	Biia	AB,	iar	Stăuin se	întâlneşte	
în	microtoponimia	Sâncelului	AB	(Frăţilă	1970,	237).	În	Banat,	la	Brăneşti	TM,	găsim	
Izvoru de la Stăuini,	cu	explicaţia	„Izvor	unde	stăteau	ciobanii	cu	oile“	(DTB	V	74);	vezi	
şi	oiconimul	Stoina GJ,	în	care	a	fost	înglobat	și	cătunul	Stoinița. Toponimul	Trei Movile 
la Stăuinăa	fost	înregistrat	în	Bucovina	(S.	Puşcariu,	DR	VI	531).	Tot	în	Bucovina,	pe	
Valea	Sucevei	din	comuna	Straja,	se	află	Poiana Staoina/Stuvina (Hasna	440).

Cercetările	academice	de	o	mare	rigurozitate	din	ultimii	ani	au	îmbogățit	tezaurul	
toponimic	cu	nenumărate	atestări	din	 întregul	 teritoriu	al	României.	Din	strădaniile	 lui	
Dumitru	Loșonți	 și	 Sabin	Vlad	 de	 la	Cluj	 nu	 putem	da	 acum	decât	 un	 număr	mic	 de	
exemple	de	pe	Valea	Hăjdății:	Stâna „teren	arabil	unde	a	fost	o	stână”	(120	Filea	CJ);	„e	
pe	Munte”	(Petreștii	de	Jos	CJ;	și	Su Stână);	Staulele	„pășune	din	sus	de	sat”	(Plaiuri	CJ;	
și	Părău Staulelor „părău	în	pășune”);	Stăuinile „loc	arabil	spre	Măgura	Ierii”	(Livada,	
com.	Petreștii	de	Jos	CJ);	Stăurișu „acolo	cândva	durmea	boii”,	„pantă,	fânaț”);	Stânaia 
„teren	în	pantă,	cu	fânaț	și	tufișuri”	(Hășdate,	Săvădisla	CJ;	at.	1760	La Sztiná;	și	Coastea 
Stânăii, Dealu Stânăii, Fântâna Stănăii, Părău Stânăii)	(TTRT	2006,	p.	104);	și	de	pe	
Valea	 Ierii:	Staur-Coteț „pădure”,	 „o	 fost	 o	 tăietură	 oarecând;	 e	 pădure.	Acolo	 făceau	
oamenii	frunzare	la	oi,	la	capre,	stăteau	cu	ele	noaptea,	cu	staurul”;	și	Dâlma lui Staur-
Coteț, Fața Staurilor, Părău Staurilor, Vârvu Staurilor (Iara	CJ).	Stăuina „loc	deschis,	rât	
frumos”	(Făgetu	Ierii	CJ),	„o	prelucă	mai	mare”,	„a	fost	loc	arător”	(Surduc	CJ;	DLR);	
urmează	Stâna de	6	ori	și	compuse	cu	stână	tot	de	6	ori	din	diferite	localități;	apoi	Stânaia;	
Stânișoara; Steoina/Stăoina/Steuina cu	o	mulțime	de	compuse	și	se	încheie	cu	Steuriștea. 
(TTRT	 2010,	 p.156–158).	 Concluzia	 întregii	 statistici	 din	 cercetările	 noastre	 de	 până	
acum	este	că	din	familia	lui	stau provin	cele	mai	multe	variante,	atât	ca	apelative,	cât	și	
ca toponime sub forma stăuină/Stăuini,	fapt	pentru	care	pe	acestea	trebuie	să	le	luăm	în	
calcul	în	primul	rând	atunci	când	vorbim	de	stabilirea	etimologiei	lui	stână.

Giuglea	 24-25	 a	 demonstrat	 convingător	 că	 stăuínă,	 care	 nu	 există	 în	 vestul	
romanităţii	şi	nici	la	românii	din	sudul	Dunării,	îşi	are	originea	în	Transilvania,	de	unde	
a	trecut	peste	Carpaţi	prin	migraţiile	păstoreşti. Îi	dăm	dreptate,	cu	toate	că	în	Italia,	dar	
și	în	romanitatea	vestică	în	general,	există	acest	cuvânt	sau	ceva	asemănător	din	latină.	
L-am	 contactat	 pe	 lingvistul	 Alfonso	 Germani,	 un	 dialectolog	 italian	 cu	 care	 m-am	
împrietenit	la	simpozioanele	de	dialectologie	organizate	de	colegii	clujeni,	rugându-l	să-
mi	spună	dacă	a	 întâlnit	prin	dialectele	 italiene	cuvântul	staulina. Mi-a	răspuns	pompt	
că	 în	provincia	Brescia	din	regiunea	Lombardia	există	un	toponim	Staulina,	dar	nu-mi	
poate	preciza	dacă	este	un	cătun	sau	numai	un	oronim	de	pe	traseele	turistice	[pe	unul	
din	acestea	 l-am	căutatși	eu	apoi	pe	 internet	pornind	de	 la	Cortenedolo,	altitudine	883	
m,	mai	departe	pe	un	drum	vicinal	trecând	prin	Prada	1101	m,	Niffa	1268	m	și	ajungând	
la	Cabanele	(colibele	montane,	„baite”	în	italiană)	Staulina	1434	m].	Deci	este	vorba	de	
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niște	cabane	montane	păstrate,	alături	de	cele	moderne,	cu	numele	Staulina,	în	amintirea	
vechilor	colibe	pastorale.	Se	avansează	și	etimologia	cuvântului	staulina din	accadicul	
šȇtum	„lasciare,	stare”	+	bulum	„gregge,	bestiame”	din	 lat.	stabulum „adăpost,	 refugiu	
pentru	animale,	staul,	grajd”,	în	dialect	stablína, staulína „loc	unde	se	odihnesc	animalele,	
staul”.	Asemănător,	în	aceeași	zonă,	este	Stadolina,	cătun	al	comunei	Vione,	pentru	care	
se	presupun	trei	etimologii:	un	derivat	din	aestas (atis) „estate”	(=vară);	un	derivat	din	
stabulina,	derivat	la	rândul	lui	din	stabulum și	din	statio „adăpost,	sălaș,	casă”;	în	fine,	un	
derivat din aestatulina,	derivat	la	rându-i	din	stabulina sau	mai	plauzibil	dintr-un	nume	
de	persoană	latin	Statulina. Din cartea Stenografie di viaggio a scriitorului	și	publicistului	
italian	Giovanni	Ansaldo	 (1895-1969),	 reeditată	 în	2008	 la	Editura	Aragno,	 se	pot	 citi	
următoarele:	 „Am	 urcat	 vreo	 zece	 domni	 în	 acele	 redingote	 speciale	 cu	 gulerul	 rigid,	
numite stabulina,	conduși	de	un	bătrân	bine	 îmbrăcat	 într-un	frumos	caftan	alb	și	care	
purta	cu	mare	grijă	un	soi	de	cutie	pentru	pălării.”	Cine	n-a	văzut	un	țarc	(o	stabulina)	
greu	își	poate	imagina	un	guler	rigid	de	redingotă!	Tot	în	Italia,	dar	în	provincia	Belluno,	
o	localitate	ca	satele	noastre	ardelenești	răsfirate	pe	munți	se	numește	Stauin. Ungureanu	
137	a	descoperit	în	dialectul	lombard,	mai	exact	la	Bonvesin	75	și	96	cuvântul	staorina 
„staur,	stău(r)ină”:	„La	staorina	segue,/	la	stae	ò	alidada	in	fin.”,	resp.	„Perkè	la	staorina/	
convemi	 abandonar.”	 Giammarco	 s.v.	 a	 înregistrat	 termenul	 dialectal	 štabbulaziónë	
„stabulația	animalelor	domestice	în	grajd,	staul”.

Pentru	situația	celorlalte	limbi	romanice	avem	la	dispoziție	o	bogată	bibliografie,	
suficientă	ca	să	putem	afirma	că	în	fiecare	idiom	sursa	cuvintelor	din	domeniul	păstoritului	
a	fost	limba	latină.	Să	aruncăm	o	privire	în	dicționare:	Latin-român:	stabularius adj. de 
staul	sau	de	han;	stabularia, ae f.	hangiță;	stabularius,	ii m.a. hangiu;	b. grăjdar,	rândaș;	
//	stabulatio,	onis f. 1	punere	în	staul	a	vitelor;	2	instalare	a	oamenilor;	//	stabulatus p. pf. 
(participiu	perfect	pasiv)	v.	stabulo	și	stabulor;	//	stabulo,	are vt.	și	vi. (verb	tranzitv	și	
intranzitiv) 1 a	pune	în	staul	(animale);	2 a-și	avea	staulul,	a	locui;	stabulor,	ari, atus sum 
vi.	a-și	avea	sălașul,	a	trăi	undeva:	multae (pecudes) stabulantur in antris Ov‹idiu›	multe	
(oi,	animale	domestice,	vite;	turmă	de	oi,	cirezi)	își	au	sălașul	în	peșteri;	//	stabulum,	i 
n. [sto] 1 (rar) sălaș,	locuință	[...]	2 (frecv.) staul,	sălaș,	staulul	boilor,	curtea	de	păsări,	
heleșteul	de	pești,	stupul	de	albine,	bordeiele	păstorilor;	3 han,	tavernă,	bordei,	cuib	de	
ticăloșíi.	♦	Italian-român:	stabulare I. vi. a	locui,	a	fi	găzduit	într-un	han;	II. vt. a	pune	în	
grajd;	//	stabulario s.m. 1 hangiu;	2 adăpost	pentru	câini	găsiți;	3 ocol	pentru	vite	găsite	
fără	stăpân;	4 păstor	(învechit);	//	stabulazione s.f. stabulație;	creșterea	vitelor	de	grajd;	//	
stabbiare I. vi. (despre vite) 1 a	înnopta	pe	câmp;	2 a	sta	în	grajd;	3 a	se	bălega;	a	îngrășa	
pământul;	II. vt.a	îngrășa	pământul	(cu	bălegar);	//	stabbiato adj. (despre un loc) îngrășat	
cu	bălegar;	//	stàbbio s.m. 1 țarc	de	vite;	2 gunoi;	bălegar;	//	stabbiòlo/stabbiuòlo s.m. 1 
grajd	mic;	2 coteț	(mai	ales	de	porci);	//	stalla s.f. staul,	grajd.	//	stallaggio s.m. 1 grajd	sau	
staul	închiriat;	2 chirie	pentru	o	vită	(în	staul).	//	stallare I. vi. (verb	intranzitiv)	(despre 
vite). 1 a sta în	grajd;	2	(învechit)	a	se	băliga	în	grajd;	II. vr. (verb	reflexiv)	a	zăbovi,	a	
întârzia;	//	stallata s.f. (colectiv) vite	care	încap	într-un	grajd;	staul	de	vite;	//	stallatico,-
atici I. s.m. 1 staul;	grajd	de	închiriat;	2 chirie	pentru	o	vită	(în	staul);	3	gunoi;	bălegar;	
II. adj. care	ține	de	staul:	concime ~bălegar	de	grajd,	îngrășământ;	stallazzo s.m. (dial.) 
v. stallaggio; // stallereccio adj. care	ține	de	staul,	de	vită	de	staul;	//stalletto s.m. coteț;	
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cocină	(de	porci);	 // stalliere s.m. grăjdar;	 //	stallino I. adj. crescut	 în	grajd;	II. s.m. 1 
staul	pentru	oi;	2 ajutor	de	grăjdar;	//	stallivo/stallio adj. 1 închis	în	grajd;	2 crescut	în	
grajd;	//	stallone s.m. armăsar;	//	stalluccios.m. coteț;	cocină	(de	porci).	♦	Francez-român:	
étable	s.f. staul	de	vite;	grajd	de	bovine;	//	établer	vt. a	băga	la	grajd,	la	staul.	♦	Spaniol-
român:	establear vt. a	deprinde	(un	animal)	cu	grajdul;	//	establero s.m. grăjdar;	establo 
s.m. grajd,	staul;	//	estabulación s.f. 1 ședere	(a	vitelor)	în	grajd;	//	2 creștere	(a	vitelor)	în	
grajd;	//	estabular vt. a	ține	sau	a	crește	în	grajd;	estada s.f. oprire,	ședere	(într-un	loc).	♦	
Portughez-român:	estábulo s.m. grajd,	staul.	♦	

VRLR-ul	nu	ne	ajută	prea	mult	la	rezolvarea	etimologiilor,	el	este	mai	curând	o	
lucrare	de	statistică,	din	care	motiv,	cel	puțin	eu,	recurg	la	el	rareori.	Totuși	voi	da	cu	titlu	
informativ	câteva	exemple	de	cuvinte	care	ar	putea	avea	legături	cu	cele	de	mai	sus:	din	
VR	catalan:	estable adj. latin(ă) savant(ă)	stabil,	statornic;	establir vb. lat.;	 //	din	VR	
occitan: establir vb. lat.;	 //	din	VR	retoroman:	star (sursilvan și engadinez),	ste (ladin 
dolomitic), stâ (friulan) vb.a	sta;	//	din	VR	sard:	istallu substantiv it.

Localizarea	apariţiei	cuvântului	în	Transilvania,	probabil	undeva	în	Apuseni,	este	
un	element	 foarte	 important	pentru	demonstraţia	ce	urmează	şi	 trebuie	 să-l	 reţinem	de	
pe-acum.	Naşterea	cuvântului	stăuínă în	vestul ţării	este	probată	de	etimologia	sa,	pentru	
care	Lacea	624-625	indică	lat.*stabulina < stabulum + -ina .	Etimologia	aceasta	a	fost	
acceptată	 de	Frăţilă	 1983-1984,	 311;	 altădată	 propunea	 rom.	 staur (<	 lat.	 stabulum)+-
ină (Frăţilă	1970,	237).	Existenţa	formei	bănăţene/hunedorene	stăulínă ne	îndreptăţeşte	
să	 credem	că	derivarea	 s-a	produs	pe	 teren	 românesc,	 de	 la	 staul,	 care	 are	o	mulțime	
de	 variante	 în	 atlasele	 lingvistice	 românești	 și	 DLR:	 staul/staule/stauli; staulă; staol/
staole/staoli; stauol/stauole; stăulaș, stăuliște, stăulit.	Dar	și	de	la	derivatele	lui	staur: 
astăura, stăura	 (Todoran	CL,	2,	1957,	p.	297–299),	staor/staore/staori/stauore;staură/
staure/stauri,stăurare, stăurat/stourat, stăurie, stăuriște, stăuroi (pl.	 stăuroaie),	 dar	nu	
*staurină/*stăurină/*stăunină;	iar	de	la	stau: stauă (pl.); stauină, stăuină; nu	și	de	la	stav 
(„staniște”):	stavă, pl.	stave, stăvi, stăve, stăvie, pl.	Stăvii (variantă	la	sensul	30, DGDS),	
steve și stavuri; steavă,	 pl.	 steve; stăvar, stăvărar, stăvărească, stăvărie, stăvăriște, în 
niciun caz *stavínă/*stăvínă. 

Un	*stabulina nu	este	atestat	în	latină,	iar	dacă	nu	este	absolut	obligatoriu	să	se	
regăsească	într-o	formă	sau	alta	în	restul	romanităţii,	atunci	ar	fi	trebuit	măcar	să	lase	urme	
în	dialectele	româneşti	din	sudul	Dunării.	Aflat	însă	numai	în	nordul	fluviului	(nu	luăm	în	
calcul	situația	din	restul	romanității,	fără	existența	unei	legături	probate	cu	dacoromâna	în	
cazul	stână),	e	mai	firesc	să	vedem	în	stăuínă/stăulínă,cu	variantele	lor	stauină, stoaină, 
stoină,(Poiana) Staoina/Stuvina, o	creaţie	dacoromânească	(la	care	a	contribuit,	evident	și	
latina),	cu	atât	mai	mult,	cu	cât,	prin	formă,	se	putea	naşte	chiar	de	la	varianta	stau a	lui	
staur/staul,	întâlnită	azi	numai	în	Banat	şi	Oltenia	(ALR	SN	II	h.	392).	De	la	stau „staul“	
s-a	format,	desigur,	şi	verbul	stăhui „a	sta	în	locul	obişnuit	al	cirezii	de	vite“,	atestat	în	
Maramureş	(la	Gherţa	Mare	SM,	dar	şi	la	Valea	Seacă	SM:	„Unde	taor	ńegru	nu	stăhuię“,	
ADFR	I	105,	resp.	107),	şi	nu	de	la	a sta, cum	presupune	Rosetti,	Lb. desc. 105.	Mai	întâi,	
stau +	-i a	dat	*stăui,	şi	apoi,	prin	aspiraţia	vocalei	u la	început	de	silabă,	stăhui.

Cu	privire	la	înţelesul	cuvântului	stăuínă,	astfel	născut,	acelaşi	Lacea624-625	arată	
că	multe	derivate	cu	suf.	-ină înseamnă	„locul	unde	se	găseşte	ceea	ce	exprimă	primitivul“,	
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deci stăuină ar	fi	la	origine	„locul	unde	se	află	staulul“,	precum	stupina –	„locul	unde	se	
află	 stupii“.	Dar	 unde	 se	 află	 stupii	 se	 află	 şi	 căsuţa	 stuparului	 cu	 toate	 cele	 necesare	
stoarcerii	mierii,	aşa	după	cum	unde	se	găseşte	staulul	se	găseşte	şi	adăpostul	ciobanilor	
prevăzut	cu	toate	instalaţiile	pentru	prelucrarea	laptelui.	Cu	alte	cuvinte,	stăuínă are,	ca	
azi	în	Câmpia	Lugojului	şi	ca	la	Rucăr	prin	1927	(Lacea	624),	primele	două	sensuri	ale	
lui	stână.	O	dezvoltare	asemănătoare	de	sensuri	ne	oferă	şi	cuvântul	 târlă şi	mai	puţin	
cunoscutele	mutătură (Ioniţă,	Cartea 73)	şi	poloşte (Ioniţă,	Metafore 44).

Dacă	 evoluţia	 lui	 stână din stăuínă,	 sub	 raport	 semantic,	 a	 fost	 cu	putinţă,	 s-ar	
părea	însă	că	din	punct	de	vedere	fonetic	ea	este	mai	greu	de	admis.	Totuşi	examinarea	
atentă	 a	 faptelor	ne	poate	 convinge	 că	nu	 există	niciun	 fel	 de	 impediment	 fonetic	 care	
să	se	opună	acestei	evoluţii.	Precizăm,	din	capul	locului,	că	vocalele	ă şi	u din	interiorul	
cuvântului,	nefiind	accentuate,	au	putut	fi	supuse	unor	transformări	care,	în	cele	din	urmă,	
au	dus	la	dispariţia	lor.	Mai	întâi	se	va	fi	produs	sinereza	acestora,	tendinţă	generală	de	
evitarea	 hiatului	 în	 vorbirea	 populară,	 ca	 în	 că-u-ta >cău-ta, lă-u-da > lău-da,lă-u-tar 
> lău-tar, ră-u-ta-te > rău-ta-te.	 Tot	 aşa,	 stă-u-í-
nă putea	 deveniuşor	 *stău-í-nă.	Ajunsă	 în	 această	
fază,	evoluţia	diftongului	ău poate	urma	două	căi,	
întocmai	ca	lat.	au în	câteva	cazuri	dialectale	(ILR	
II	24–25)	sau	rom.	Au (ALRR-Trans. I	42:	CAUT 
şi	I	h.	43:	SĂ CAUTE):	a)	Monoftongarea	în	o:	lat.	
lit.	auricula >	 lat.	 pop.	oric(u)la (>	 rom.	ureche);	
lat.	 lit.	 cauliculus >	 lat.	 pop.	 colic(u)lus (>	 rom.	
dial.	 curechi);	 rom.	 lit.	 bacalaureat faţă	 de	 rom.	
pop. bacaloreat;	rom.	pop.	cău-ta >	rom.	dial.	cota 
(DA	 s.v.;	 sau	 într-un	 cântec	din	Banat	 cules	 de	 la	
Jdioara	TM:	„Frundză	vęrdźe,	l’emn	păl’it,	Nu	cota	că	mi-s	urât.”	Şandru	1987,	111);	v.	
şi	 lotaş (<lău-taş)	 „lăutar“,	 tot	 în	Banat	 (Mihuţa-Pistolea	159).	 În	 cazul	nostru:	 stoínă,	
variantă	întâlnită	pe	valea	inferioară	a	Târnavelor	(Frăţilă1983-1984,	311,și	DLR)	şi	care	
confirmă	forma	*stău-í-nă.	b)	Reducerea	la	ă (resp.	la	a în	latină):	lat.	lit.	auscultare >	lat.	
pop.ascultare;	lat.	lit.	augustus >	lat.	pop.	agustus (v.	şi	rom.	agust „august“	din	vechile	
noastre	 documente	 slavo-române,	 DERS	 2,	 sau	 águst, ágost din	 vorbirea	 populară	 de	
astăzi,	NALR-Olt. II	plaşa	42:	AUGUST);	rom.	pop.	cău-ta >	rom.	pop.	căta,	uneori	 la	
acelaşi	vorbitor:	„Ce-i	de	făcut?	De	plecat	pe	munte,	de	le	căuta...	A	doua	dzî	o	vini’	mă-
sa	şî	l-o	cătat pe	munte,	să	vază	une-i.”	(Popescu-Sireteanu,	Limbă 43)	sau:	„Ş-acum, cu 
mişcări iuţi, căta să	se	ferească	de	pliscul	negru	şi	tare	ca	fierul,	de	căngile	încordate	care	o	
căutau.”	(Sadoveanu	6,	73;	subl.	S.D.);	băn.	nălăţất „nespălat“<	*nă-lău-ţất < nă-lă-u-ţî,	
var.	a	lui	nelăuţi,	vb.	IV,	refl.	„a	se	murdări“	(DLR	s.v.);	antrop.	Sâmpăleanu (Tel.	TM	350)	
<	*Sâmpău-lea-nu< Sânpa-ul,	numele	mai	multor	localităţi	transilvane.

Aşadar,	şi	*stău-í-nă a	putut	ajunge	la	*stă-í-nă.	O	confirmare	indirectă	a	acestei	
supoziţii	o	avem	în	cuvintele	stăiná, cunoscut	lui	Şt.	Paşca	de	la	Sângeorz-Băi,	cu	sensul	
„a	fugi	pe	furiş,	de	frică”	(DLR	s.v.:	etimologie	necunoscută,	deşi	apropierea	de	stăuină 
se	poate	face	lesne,	verbul	însemnând	mai	întâi,	probabil,	„a	se	furişa	pe	lângă	stăuină,	
ca	 lupul”),	 şi stăit, din	 câteva	 toponime	 bănăţene:	Valea Stăitului,	 Ioniţă,	Glosar 51,	
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Drumu Stăitului,	DTB	III	83,	Faţa Stăitului,	DTB	IV	4,	care	presupune	un	*stău-ít < 
*stă-u-ít <	vb.	*stă-u-i,	despre	care	a	se	vedea	supra;	cf.	şi	stăulit „şederea	oilor	pe	un	loc	
anume	(pe	care	îl	fertilizează)“	(DLR).	Nici	probabilitatea	trecerii	lui	*stăínă la	*stínă nu 
prezintă	vreun	inconvenient.	Transformarea	care	se	va	fi	produs	aici	este	asimilarea	lui	ă 
neaccentuat	de	către	i accentuat:	*stăínă >*steínă > *stiínă,	urmată	de	contragerea	celor	
doi i:	*stínă. Fenomenul	acesta	este	destul	de	des	întâlnit	în	vestul	ţării,	atât	în	apelative,	
cât	 şi	 în	 nume	 proprii.	Mai	 cunoscut	 este	 cazul	 lui	 străin, cu	 variantele	 strein, striin, 
strin (întreaga	discuţie	la	Gheţie,	Baza 103–105;	pentru	alte	exemple,	Dănilă	2006-2007,	
101–106).

În	sfârşit,	transformarea	lui	*stină în	stână nu	ridică	probleme,	deoarece	trecerea	
lui	i la	î după	nexul	consonantic	st-	este	obişnuită	în	limba	veche,	iar	astăzi	se	întâlneşte	
în	Transilvania,	Banat,	Oltenia,	Moldova:	stinge > stânge (Gheţie,	Baza 134).	În	graiul	
bufenilor	(oltenilor)	din	Banat	se	aude	şi	stâclă pentru sticlă (Petrişor	II	220–221;	DGDS	
III	243;	FOM	I	35,	din	Presna-Gară,	veche	denumire	a	satului	Nicolae	Bălcescu	IF;	Beltechi	
108),	după	cum	adăpostî,	năpustî, prostî etc.	sunt	rostiri	curente	în	unele	graiuri	bănăţene,	
notate	parţial	şi	de	Weigand	(Gheţie,	Baza 134).	Lui	Andrei	Avram	(„cel	mai	bun	etimolog	
al	generației	mele”,	Sala	6),	 în	1996,	 la	ediția	a	IX-a	a	Simpozionului	Internațional	de	
Dialectologie	de	la	Baia	Mare,	nu	i-a	venit	să	creadă	că	există	acest	fenomen	în	Banat	
și	 am	discutat	 pe	 această	 temă,	 furnizându-i	 câteva	 exemple	din	 sud-vestul	Banatului.	
Între	timp,	prin	relansarea	poeziei	dialectale	bănățene,	putem	cita	o	mulțime	de	asemenea	
exemple.	Voi	proba	cu	câteva	din	volumul	lui	Pătru	Chira	din	Urseni	TM	(fost	Medveș),	
Drumuri medvășăńe, Timișoara,	2014:	p.	16:	„bun	român	întru	śinstâre”;	„merită	ca	să-i	
śinstâț”;	34:	„Pavel	s-o	răstât șî	el”;	35:	„Erau	vestâț	pră-ntrăgu	sat”;	36:	„Conduș	dă	Hanțî	
ăl	vestât”;	56:	„Rămân	doar	uliță	pustâi”;91:	„N-or	fost	toce	povestâce”;	96:	„Șî	d-atunśa	
orășănii	ar	postî o	viață-ntragă...”;	99:	„Dupră	ś-or	fixat	gostîia,/	Or	beut	șî	arvălucu/	Ș-or	
porńit	șî	vesălia,	/	Dupră	ś-or	gătat	cu	lucru.”	113:	„Când	buit-or	bolśeviśi/	Ca	lăcustâli	în	
țară”;	121:	„Dântr-o	lume	dăpărtată/	Moș	Ion	Clenśu	o	ugit/	Să	poată	să	povestască/ Totśe	
îi	dă	povestât.”;	Beltechi	108:	gostâie, să stânźé, să stânźi, vestârea ș.a.

Treptele	evoluției	lui	stăuină	până	la	stână ar	fi	pe	linia	latină/dacoromână	a	lui	stau:

stă-u-í-nă > stău-í-nă > stă-í-nă > ste-í-nă > sti-í-nă > stí-nă > stână
Iar	pe	linia	latină	evoluția	s-a	oprit	la	transformarea	intervocalicului	-l-	în	-r-:

stabulum> staulu + -ină > staulină > staurină

În	 cazul sinonimiei stăuină/stână,	 ca	 şi	 în	 cel	 al	 altor	 cuvinte	 cărora	 li	 s-a	
recunoscut	etimonul	numai	cu	greu	în	propriul	depozit	al	limbii	române,	transformările	
fonetice	fiind	mai	profunde,	conştiinţa	legăturii	dintre	cele	două	forme	a	putut	să	dispară	
de-a	lungul	vremii.	Se	pare	că	ne	aflăm	în	faţa	unei	aşa-zise	explozii lexicale, o	importantă	
diversificare	fonetică	şi	semantică	produsă	încă	din	primele	secole	de	existenţă	a	limbii	
române	(Popescu-Sireteanu,	Limbă 287),	iar	stână,	pierzând	legătura	cu	familia	căreia	îi	
aparţine,	ar	fi	ceea	ce	s-ar	numi	un	cuvânt rătăcit (ib.	6).	Ca	o	întâmpinare	la	o	posibilă	
obiecţie	 că	 în	 aceeaşi	 zonă	 coexistă	 stână cu stăuină,	 când	 ar	 fi	 fost	 firesc	 ca	 primul	
să-l	 înlocuiască	pe	al	doilea,	dăm	un	exemplu	similar	din	microtoponimia	dintre	satele	
Crivobara	şi	Lucareţ	TM,	unde	două	dealuri	se	numesc	Domba Mare şi	Domba Mică,	iar	
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altele	Dâmbu Căşerului, Dâmbu Novac: deci dâmb coexistă	cu	dombă în	acelaşi	areal,	
deşi	primul	este	o	evoluţie	din	al	doilea(<	magh.	domb).

Acceptându-se	 ipoteza	noastră,	cuvântul	stână (cu	derivatele	stânişoară,stânaş, 
stâneică, stâniște)	nu	ne	mai	apare	izolat	în	dacoromână,	cum	ar	fi	fost	dacă	etimologia	
daco-tracă	s-ar	fi	putut	adeveri	(căci	la	noi	nu	găsim,	ca	în	slavă,	bogăţia	de	combinaţii	
în	care	a	intrat	*sta- cu	diferite	sufixe,	Al.	Rosetti,	Dr.	169).	El	face	parte	dintr-o	bogată	
familie,	aceea	a	lui	stau(l)(staol, staor, staur, stáulă, stáură;	ALR	I	1792,	ALR	II	5348,	
ALR	SN	II392,	ALRM	SN	I	259)	<	lat.	stab(u)lum,	alături	de	stăhui, stăiná, stăit,stăuină 
(stauínă, stăoínă, stoáină, stoínă, stăulină), stăulaş, stăulişte (staorấşte, staoriște, 
stăoriște, stăurişte), stăulit „şederea	oilor	pe	un	loc“	(la	Şincai,	apud	Lacea	625),	astăura 
(DSB	II	s.v.;	cf.	şi	semnalarea	noastră	din	LR	10,1971,	nr.	2,	211),	stăora	„a	aştepta	cu	
insistenţă“	(I.I.-Bencei	211),	stăura, stăurare, stăurat,stăurie, stăuroi (DLR),	la	care	am	
mai	putea	adăuga	o	mulţime	de	toponime	din	România,	precum	şi	un	zoonim	din	Argeş,	
nume	de	capră,	Stăulica „cea	care	stă	pe	lângă	staul“	(Lacea	625).

Departe	de	a	fi	un	împrumut,	căci	românii,	ocupându-se	în	vechime	prin	excelenţă	
cu	păstoritul	şi	agricultura,	n-au	împrumutat	temeni	păstoreşti	importanţi	de	la	popoarele	
vecine,	stână al	nostru	este	cel	care	a	pătruns	în	limbile	cu	care	româna	a	venit	în	atingere	
(Puşcariu	 1923,	 378,	 citându-l	 pe	G.	Giuglea,	fiind	de	 acord	 cu	 el;	Mihăilă,	Criteriile 
362	și	Paralele 66;	cf.	 şi	 remarca	 lui	Király	1978,	232–233:	„Este	un	 lucru	dovedit	şi	
îndeobşte	recunoscut	că	termenii	legaţi	de	viaţa	păstorească	au	pătruns	din	limba	română	
în	limbile	vecine,	şi	nu	invers!“,	precum	şi	afirmaţia	lui	Vasile	Bogrea	cu	privire	la	rolul	
civilizator	al	românilor,	aşa	cum	reiese	din	cuvintele	româneşti	pătrunse	în	limbile	vecine,	
DR	III	499).	Astfel,	împrumuturi	din	dr.	stână sunt: magh. esztena,/-ina, észtena, sztina, 
isztina (Russu	 388),	 în	 legătură	 cu	 care	 a	 se	 vedea	 şi	 precizările	 lui	Király1978,	 235:	
esztena,	 atestat	 în	1583	 în	maghiară,	 cu	bogate	 sensuri	 („strungă;	 colibă;	 turmă	de	oi;	
un	fel	de	impozit	după	oi“);	236:	„esztena este	mai	vechi	şi	cu	adaptare	mai	intensă	(cu	
proteza	lui	e pentru	evitarea	grupului	consonantic	st-)	şi	sztina, sztána,	care	sunt	forme	
mai	 noi,	mai	 puţin	 răspândite	 (toate	 cele	 trei	 forme	 din	 rom.	 stână)“;	 apoi:	 scr.	 stina,	
ucr. Styna şi	Stynisora (pentru stina,	 întâlnit	dialectal	 în	 sârbocroată,	 în	Voivodina,	 cf.	
Gămulescu	 36–37,	 dar	 pentru	 n.	 top.	Stanje, vârf	 la	 sud	 de	Crna	Reka,	 <	 rom.	 stâne,	
198–199,	cf.	 şi	nota	28);	ngr.	Stane (ILR	II	356,	afirmaţia	 rămânând	 încă	de	dovedit).	
Fără	a	mai	vorbi	de	pătrunderea	dr.	stână în	graiurile	unor	etnii	conlocuitoare:	ucr.	stýna 
cu varianta stýhna,	 cuvânt	 cunoscut	 tuturor	 graiurilor	 ucrainene	 de	 tip	 bucovinean	 şi	
înregistrat	şi	în	unele	graiuri	ucrainene	convergente	(Reguş161)şi	hidronimul	Stynawa la	
huţulii	de	pe	valea	Moldoviţei	(Moldovanu	50);	la	fel,	în	graiurile	săseşti	din	Transilvania,	
apare stinë (Macrea	97),	iar	în	unele	documente	săseşti	din	Sibiu	întâlnim	Ztina (Binder	
239).	Şi	albanezul	stan,	de	origine	slavă,	pare	a	fi	influenţat	de	sensul	dr.	stână,	ca	şi	alte	
cuvinte	dialectale	sârbocroate,	slovene	şi	slovace	(ILR	II	356;	Densusianu	1924,	239-240;	
nici	Philippide	I	443	nu	admite,	precum	Gaster,	că	rom.	stână ar	proveni	din	alb.	stan,	care	
e	un	împrumut	recent	în	albaneză:	un	vechi	stan ar	fi	trebuit	să	sune	azi	în	albaneză	štăr;	
Puşcariu	1923,	382,	consideră	că	evoluţia	sl.	stanŭ în	sârbeşte	la	înţelesul	de	„stână“	se	
datoreşte	contactului	cu	păstorii	români).

În	 concluzie,	 considerăm	 că	 termenul	 stână provine	 din	 mai	 vechiul	 stăuină,	
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născut	în	vestul	ţării,	adică	în	regiunile	cele	mai	intens	romanizate	ale	Daciei,	din	staul 
(staur, stau) (<	 lat.	 stab(u)lum)	+ -ina.	 Prin	migraţiile	 păstoreşti,	 cele	 două	 forme	 ale	
aceluiaşi	cuvânt	au	fost	răspândite	şi	în	alte	zone	ale	României,	răzleţindu-se	totodată	una	
de	alta,	iar	stână a	pătruns	chiar	la	românii	din	sudul	Dunării,	precum	şi	la	unele	popoare	
învecinate,	mărturisind	şi	el	despre	rolul	de	factor	civilizator	jucat	de	români	în	istorie.
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Călin Timoc

Perspectivele cercetării arheologice 
la Pojejena și fortificarea limesului 

dunărean în acest sector al 
defensive imperiale romane

Archaeological Research Goals by Pojejena and the 
Fortification of the Danube Limes in this Roman Imperial 

Defense Sector

Abstract: The aim of the project conducted in cooperation between 
the University of Warsaw, National Museum of Banat in Timişoara and 
Museum Of The Highland Banat in Reșița is to nondestructive research of 
a Roman auxiliary fort in the village of Pojejena and to recognize a range, 
localization and a character of the civil settlement next to the fort. Our 
works combine both classical survey, with aim to recognize concentrations 
of an archaeological material in close and far vicinity of the fort, and 
geophysical research (topography, electro resistivity and magnetometry) 
of some places. After almost 4 years of research we have a good imagine 
of the internal planning of the fort but also about the neighborhood and we 
published all the technical information to help the local authorities in their 
job to protect the archaeological site. The most interesting area in the direct 
vicinity of the fort is the area to the south of it where we found the remains 
of the main part of the vicus. The area was partially surveyed with electro 
resistivity in 2017 and, on the larger area, with magnetometry in 2018. The 
results of electro resistivity are much clearer than the ones from the south 
part of the fort which were also conducted in the same year. Clearly visible 
is the road coming from south gate in direction of the Danube. The road 
is flanked from both sides by structures which may be interpreted as the 
houses of the Streifenhäuser type. The magnetometry allows to state that 
the settlement continues to the east from the area surveyed with electro 
resistivity, which was also observed during the fieldwalking survey. All 
these major measurements offer us the possibility to appreciate correctly 
the size of the site and also the first excavations give us the chronological 
borders for the living layers in Roman and Late Roman Times. Consulting 
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also the historical data we can now say without making big errors that 
Pojejena is one of the key-sites for understanding the evolution of the 
Roman Danube Limes and also the survival of the Roman-Byzantine 
Defense in the area until to the 6th century AD. For the villagers from 
Pojejena would be necessary in the close future the existence of a local 
museum point, who can preserve the historical memory of the place and 
can provide future projects for developing cultural tourism in the area.

Keywords: vicus	 militaris, roman fort, Pojejena, magnetometry, 
archaeological heritage

Castrul	de	la	Pojejena,	jud.	Caraș-Severin,	cu	trupele	ei	de	garnizoană	a	fost	făcut	
cunoscut	lumii	științifice	în	anii	70	ai	secolului	trecut	de	neobositul	profesor,	cercetător	al	
limesului	dacic,	dr.	Nicolae	Gudea	care	realizase	împreună	cu	Ilie	Uzum	și	mai	apoi	Ovidiu	
Bozu	mai	multe	secțiuni	de	sondaj	pe	incinta	fortificației	din	punctul	via Bogdanovici,	
dezvelind	și	trei	din	cele	patru	porți	ale	cetății.

Săpăturile	aici	au	fost	reluate	abia	începând	cu	anul	2015,	de	o	echipă	de	arheologi	
romaniști	din	Timișoara,	care	au	atras	la	început	în	acest	proiect	specialiști	ai	Muzeului	
Banatului	Montan	din	Reșița	și	tineri	doctoranzi,	valoroși	și	dinamici	ai	Universității	din	
Varșovia	(Polonia).	Deoarece	lipseau	vechilor	săpături	informații	topografice	importante	
precum	și	un	studio	minimal	de	arheologia	peisajului	s-a	urmărit	în	primii	ani	de	cercetare	
sistematică	 a	 castrului	 efectuarea	 unui	 set	 complet	 de	 prospecțiuni:	 magnetometrice,	
georadar,	eletrorezistivitate,	seismice,	geologice	și	topografice	(modelare	3D	a	terenului).	
Efortul	realizării	acestor	prospecțiuni	a	fost	unul	uriaș	 în	condițiile	unei	slabe	finanțări	
instituționale	 a	 echipei	 de	 lucru	 și	 a	 reticenței	 proprietarilor	 de	 pământ	 din	 Pojejena,	
care	își	manifestau	fățiș	și	agresiv	îngrijorarea	față	de	posibilitatea	pierderii	 terenurilor	
agricole	(fiind	vorba	de	un	monument	istoric	de	cea	mai	mare	importanță)	sau	de	poluarea 
pământului	arabil	de	aparatura	arheologilor.	Rezultatele	investigațiilor	au	fost	publicate	
foarte	 repede	 pentru	 a	 fi	 în	 ajutorul	 autorităților	 locale	 de	 la	 lua	 măsurile	 legale	 de	
protejare	a	ariei	fortificației	și	din	așezarea	antică	ce	s-a	mai	păstrat	și	de	a	oferi	viitoarelor	
săpături	arheologice	o	bază	bună	de	plecare	în	vederea	cercetării	sistematice	a	sitului.	Cu	
această	ocazie	s-a	observat	că	există	și	un	nivel	medieval	important	la	Pojejena	și	cu	o	altă	
fortificație,	mult	mai	modestă	ca	întindere	în	zona	de	vărsare	a	râului	(cu	același	nume)	
în	Dunăre.

Istoria	 evenimențială	 indică	 cât	 se	 poate	 de	 clar	 că	 Pojejena	 a	 fost	 în	 toate	
timpurile	un	loc	de	trecere	al	Dunării	și	a	jucat	un	rol	strategic	în	confruntările	militare	
între	forțele	de	la	sudul	Dunării	cu	cele	de	la	nord	de	fluviu.	Atâta	timp	cât	Dunărea	a	
reprezentat	o	graniță	între	culturi	și	civilizații	fortificarea	Pojejenei	a	fost	realizată	mereu	
de	către	una	din	forțele	militare	zonale	(din	orice	perioadă).	Chiar	și	celălalt	toponim	al	
platoului	castrului	roman,	„Șitarnița”	=	loc de pândă,	indică	rolul	strategic	jucat	de	poziția	
fortificației	în	cadrul	sistemului	de	cetăți	antic	și	mai	apoi	medieval,	precum	și	în	cadrul	
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sistemului	 de	 comunicații	 defensiv.	 Pe	 acest	 loc	 s-au	 consumat	 evenimente	 dramatice	
deoarece	denumirea	de	azi	a	localității:	Pojejena	–	în	limba	slavă	veche	–	înseamnă,	loc 
pârjolit	în	întregime!

Vizibilitatea	bună	între	cetățile	Divici,	Pojejena	și	Coronini	atestată	în	evul	mediu	
ca	o	rețea	fortificată	în	care	garnizoanele	se	susțineau	între	ele	și	semnalizau	apropierea	
pericolului	care	venea	de	pe	Dunăre	ne	face	să	credem	că	acest	sistem	de	apărare,	cu	o	
altă	arhitectură	(foarte	probabil)	a	funcționat	și	în	epoca	dacică	și	cea	romană	și	mai	apoi	
post-romană.	Aceste	fortificații	 împreună	supravegheau	mai	bine	de	50	km	din	șenalul	
navigabil	 al	Dunării,	 iar	 poziția	 centrală	 a	Pojejenei	mărește	 pentru	 epoca	 romană	 cel	
puțin	importanța	castrului,	cu	atât	mai	mult	cu	cât	în	acest	loc	funcționa	un	vad	de	trecere	
a	Dunării	și	tot	de	aici	pornea	unul	din	drumurile	imperial	romane	care	o	lua	spre	nord,	
prin	Munții	Locvei	și	ducea	prin	Arcidava,	Berzobis,	Aizis,	Caput	Bubali	spre	Tibiscum	
și	spre	inima	provinciei	Dacia.

Nu	în	ultimul	rând	în	arealul	Pojejenei	există	ultimele	terenuri	întinse,	fertile,	ce	
se	pretează	pentru	diverse	culturi	agricole.	Mai	jos,	în	aval	de	Coronini,	Clisura	Dunării	
se	transformă	într-un	defileu	stâncos	care	abia	după	Cataractele	de	la	Porțile	de	Fier	ale	
Dunării	se	redeschide	iarăși	și	este	cel	puțin	pe	malul	stâng	cu	câteva	excepții	(Gornea	și	
Orșova)	impropriu	locuirii	umane.	Acest	fapt	explică	de	ce	romanii	au	plasat	la	Pojejena	
o	garnizoană	romană	importantă	și	mai	mult	decât	atât	au	încurajat	dezvoltarea	unui	vicus 
militar	 în	 zonă	 care	 după	 prospecțiunile	 magnetometrice	 și	 analizele	 geomorfologice	
depășea	la	momentul	maximei	extinderi	14	ha.	Bănuim	că	hinterlandul	agrar	al	Pojejenăi	
a	fost	vital	pentru	legiunea	a	VII-a	Claudia,	care	campa	în	castrul	de	la	Viminacium,	la	
câțiva	km	în	amonte,	pe	malul	drept	al	fluviului,	mai	ales	pentru	epoca	romană	târzie	când	
știm	sigur	că	fortificația	de	la	Pojejena	a	fost	extinsă	și	în	planimetria	ei	interioară	au	fost	
ridicate	mai	multe	hambare	(horrea),	 iar	garnizoană	este	 listată	 între	 trupele	aflate	sub	
comanda	guvernatorului	de	rang	consular	al	Moesiei	Superior.	Descoperirea	în	ultimii	ani	
a	unor	cantități	mari	și	variate	de	cărămizi	și	țigle	ștampilate	cu	însemnele	legiunii	a	VII-a	
Claudia	întărește	această	convingere	a	noastră	că	fortificația	de	la	Pojejena	a	reprezentat	
la	un	moment	dat	(începând	cu	epoca	„Anarhiei	militare”	în	Imperiul	Roman)	un	avanpost	
al	centrelor	militare	moesice	din	zonă:	Viminacium	și	Lederata.	Nu	excludem	din	discuție	
completarea	 efectivelor	 inițiale	 ale	 garnizoanei,	 formate	 din	 soldații	 cohortei	 a	 V-a	
Gallorum	(militari	specializați	se	pare	în	apărarea	porturilor	și	securizarea	transporturilor	
strategice	navale)	cu	detașamente	de	legiune	trimiși	aici	de	la	Viminacium.

Retragerea	 aureliană	 nu	 credem	 că	 a	 însemnat	 abandonarea	 acestei	 fortificații,	
cum	bine	își	punea	problema	și	profesorul	Nicoalae	Gudea,	inițiatorul	primelor	săpături	la	
Pojejena.	Fiind	un	cap	de	pod	important	al	romanilor,	ce	apăra	un	vad	de	trecere	al	Dunării	
și	mai	ales	susținea	și	defensiva	importantului	centru	minier	antic	de	la	Moldova	Nouă	
a	fost	păstrat	de	romani	și	arondat	unei	unități	de	limitanei.	Tezaurele	monetare	de	secol	
IV	d.Hr.	descoperite	 în	zonă,	 la	Radimna,	Pojejena,	Moldova	Veche	și	Moldova	Nouă	
arată	o	densitate	de	locuire	remarcabilă	a	zonei,	care	odată	cu	retragerea	unei	mari	părți	a	
populației	din	Dacia	în	localitățile	dunărene	și	sud-dunărene	și-a	extins	arealul	locuit	cu	
câteva	așezări	rurale	extinse	cum	ar	fi	cele	identificate	pe	teren	de	la	Radimna,	Măcești,	
Moldova	Veche	–	Vinograd.
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Arheologic	constatăm	că	ultimul	nivel	de	utilizare	a	castrului	este	distrus	de	un	
incendiu	violent,	provocat	 foarte	probabil	de	un	asediu	greu	al	barbarilor	năvălitori	 în	
Imperiul	Roman,	la	finalul	secolului	al	IV-lea.	Cronologia	fortificației	de	la	Pojejena	în	
ultimii	ani	de	existență	a	ei	se	lasă	încă	aşteptată.	Cu	toate	eforturile	echipei	de	cercetare,	
ultimele	nivele	din	castru	fiind	bulversate	în	cea	mai	mare	parte	de	agricultura	intensivă	
a	 localnicilor	 nu	 permite	 surprinderea	 unor	 repere	 suficient	 de	 clare,	 dar	 urmele	 unor	
amenajări	 după	 dezafectarea	 castrului	 sunt	 destul	 de	 clare.	 Locuitorii	 acestor	 locuri	
refolosesc	materialul	de	construcție	din	ruinele	fortificației	și	supraviețuiesc	în	zonă	până	
cel	puțin	în	epoca	împăratului	bizantin	Iustinian.	Câteva	monede	de	bronz	cu	însemnele	
acestui	ilustru	împărat	care	a	căutat	să	refacă	hotarele	Imperiului	Roman	au	fost	descoperite	
și	 în	 așezarea	minieră	 de	 la	Moldova	Nouă,	 semn	 că	 puterea	 de	 la	Constantinopol	 nu	
a	 renunțat	 la	 punctele	 strategice	 economice	 și	 militare	 de	 pe	 malul	 stâng	 al	 Dunării.	
Procopius	 în	 lucrarea	 sa	Despre zidiri,	 explică	 foarte	 clar	 intențiile	 lui	 Iustinian	 (prin	
programul	său	de	fortificare	a	Peninsulei	Balcanice)	că	dorea	să	facă	din	Dunăre	o	arteră	
sigură	de	circulație	 întărind	cu	cetăți	ambele	maluri	ale	fluviului.	Bănuim	că	din	acest	
proiect	de	fortificare	a	limesului	dunărean	nu	putea	lipsi	nici	Pojejena,	chiar	dacă	locul	
fortificației	bizantine	încă	nu	a	fost	reperat	arheologic.

Dificultatea	de	cercetare	arheologică	a	întinsului	sit	de	la	Pojejena	constă	în	primul	
rând	din	 faptul	că	 localitatea	actuală,	Pojejena	sârbească	acoperă	aproape	 în	 întregime	
zona	așezării	civile	de	sub	castru.	O	altă	parte	a	vicusului,	împreună	cu	portul	se	află	sub	
apele	Dunării.	După	punerea	 în	 funcțiune	 (la	 începutul	 anilor	70	ai	 secolului	 trecut)	 a	
hidrocentralei	de	la	Porțile	de	Fier	I	și	a	lacului	de	acumulare	fluviul	a	înghițit	aprox.	250	
m	din	malul	Pojejenei,	inclusiv	cetatea	medievală.	Doar	pe	alocuri	se	pot	face	săpături	
arheologice	în	vicus,	acolo	unde	terenul	este	liber	de	intervențiile	antropice	moderne.

Din	punct	de	vedere	stratigrafic	de	asemenea	Pojejena	reprezintă	„o	nucă	tare”,	
deoarece	aproape	600	de	ani	de	stăpânire	romană	se	concentrează	în	mai	puțin	de	80	cm	
de	 straturi	 suprapuse	 și	 nivele	de	 locuire.	De	multe	ori	nivelele	 arheologice	mai	 târzii	
dezafectează	 sau	 distrug	 nivelele	 timpurii	 romane,	 angrenând	 în	 stratul	 lor	 de	 cultură	
materialele	din	epocile	anterioare.	Nu	 în	ultimul	 rând,	mai	ales	 în	zona	așezării	civile,	
amenajările	de	locuire	medievale	și	moderne	perforează	în	profunzime	straturile	romane,	
uniformizând	stratigrafia	orizontală	și	verticală,	fără	a	ne	mai	da	posibilitatea	să	apreciem	
ceva	din	elementele	urbanismul	antic	al	așezării	romane	și	post-romane	de	la	Pojejena.

Cu	 toate	aceste	„obstacole”	 în	calea	cercetării,	Pojejena	dacă	va	beneficia	de	o	
cercetare	 arheologică	 sistematică	 și	 susținută	 pe	 termen	 lung	 poate	 oferi	 răspunsuri	
esențiale	la	diverse	probleme	istorice,	cum	ar	fi:

1.	momentul	începutului	stăpânirii	romane	la	nordul	Dunării;
2.	evoluția	limesului	în	zona	Clisurii	Dunării,	secolele	II-III;
3.	 evoluția	 așezărilor	 civile	 romane	 după	 abandonarea	 provinciei	 Dacia	 și	

reconfigurarea	graniței	Imperiului	Roman	târziu	pe	linia	Dunării;
4.	felul	în	care	s-a	refortificat	sau	reorganizat	militar	stăpânirea	romano-bizantină	

în	decursul	evului	mediu	timpuriu.
Pojejena,	fiind	un	loc	atât	de	încărcat	de	istorie	ar	merita	în	viitorul	apropiat,	amenajarea	

de	către	specialiștii	în	arheologie	și	istorie	bănățeană	din	muzee,	institute	de	cercetare	și	univer-
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sități,	împreună	cu	autoritățile	locale	a	unui	muzeu	local	care	să	ofere	vizitatorilor	pe	larg	și	în	
detaliu,	o	imagine	mai	bună	a	datelor	istorice	în	care	„capul	de	pod”	de	aici	a	jucat	un	rol	major	și	
mai	ales	ceea	ce	pot	vedea	turiștii	vechi	și	autentic	în	localitate.	Un	astfel	de	cadru	instituțional,	de	
prezentare	a	istoriei	locale	ar	duce	la	o	mai	bună	conștientizare	a	valorilor	locale	din	partea	locu-
itorilor	și	automat	ar	crește	speranța	salvării	și	protejării	patrimoniului	arheologic	și	istoric	local,	
lucru	care	lipsește	în	momentul	de	față	frumoasei	localități	portuare	de	zi,	Pojejena	sârbească	și	
riscă	să	se	risipească	în	viitorul	apropiat	dacă	nu	se	iau	măsuri	urgente	de	protejare	și	conservare	
a	patrimoniului.

Magnetometria sitului arheologic de la Pojejena (jud. Caraș Severin) cu ruinele castrului  
identificate în zona centrală, (imagine după Jeczmienowski 2019).
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Legiunea a X-a Equestris, creația 
lui Gaius Iulius Caesar

Legion X Equestris, the creation of Gaius Julius Caesar

Abstract: History mentions the numerous triumphant battles fought by 
the military general Gaius Julius Caesar during his ascension to power 
as ruler of Rome, but does not emphasize the fact that these triumphs were 
also based on the courage and devotion of his soldiers in arms, on the 
legions that served him. Caesar himself mentions in his literary work, the 
Comentarii, the bravery and loyalty of his Tenth Legion, also known in 
history as Legio decimal Gemina. The hereby article pursues Gaius Julius 
Caesar in the position of military general and war tactician during the 
Gallic and Civil wars and mainly focuses on his relation with the Tenth 
legion or Legio X, who followed him in his battles. The legend of the Legio 
X Gemina continues through out history until the 4th century A.D., but we 
will refer only to the period in which it fought alongside Julius Caesar and 
in which it also received the name of Legio X Equestris.

Keywords: Gaius Iulius Caesar, Legio X Equestris, Rome, army, military 
general.

Cuvinte-cheie: Gaius Iulius Caesar, Legiunea a X-a Equestris, Roma, 
armată, general militar.

Cucerirea	Galliei	 a	 fost	 considerată	 de	 contemporani	 una	 dintre	 cele	mai	mari	
realizări	ale	lui	Gaius	Iulius	Caesar,	deși	este	posibil	ca	aceasta	să	fi	constituit,	în	viziunea	
ambițiosului	om	politic	doar	urcarea	unei	noi	trepte	în	lupta	sa	pentru	putere.	Cu	toate	
acestea,	supunerea	Galliei	a	fost	posibilă	datorită	disciplinei	armatei	sale	și,	 implicit,	a	
geniului	militar	cezaric,	alături	de	trăsăturile	sale	de	comandant	al	legiunilor	ce	îl	însoțeau.	
Experiența	militară	a	 lui	Caesar	de	dinainte	de	Gallia	era	destul	de	precară	și	 includea	
participarea	sa	scurtă	în	calitate	de	ofițer	în	timpul	celui	de-al	Doilea	Război	Mitridatic	
din	anii	83-81	î.Hr.1,	 implicarea	în	răscoala	lui	Spartacus	din	73-71	î.Hr.,	 în	calitate	de	

1 În	 timpul	asediului	de	 la	Mytilene	din	81	 î.Hr.,	 Iulius	Caesar	salvează	viața	unui	alt	 soldat	și,	ulterior,	
primește	decorația	corona civica,	cea	mai	importantă	decorație	a	Romei.
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tribun	militar	și	guvernarea	în	anii	61-60	î.Hr.	a	provinciei	Iberice,	ca	propretor2.	Astfel,	
campania	din	Gallia3	s-a	dovedit	a	fi	pentru	Caesar	o școală dură a războiului, o arenă în 
care a putut să își învețe meseria și în care armata sa a putut fi disciplinată și întărită4.

Caesar, comandant al legiunilor
S-a	dovedit	că	Caesar	va	deveni	un	comandant	care	va	ști	să	își	păstreze	soldații	

fideli	si	mulțumiți	și	care	a	înregistrat	succese	militare	importante	nu	numai	în	timpul	
mandatului	său	de	zece	ani	în	Gallia,	ci	și	ulterior,	pe	perioada	războiului	civil5.	Autorul	
Suetonius	ne	 ilustrează	 în	 lucrarea	sa,	Viața celor 
12 Cezari,	unele	dintre	motivele	pentru	care	Caesar	
și-a	 cizelat	 o	 armată	 care	 devenise	 fidelă	 până	 la	
fanatism	 și	 reușise	 să	 creeze	 un	 fundament	 al	
comuniunii	 cu	 soldații	 săi.	 Scriitorul	 ne	 vorbește	
despre	 devoțiunea	 soldaților	 lui	 Caesar:	 „Aceste	
sentimente	de	curaj	și	dorința	de	a	dobândi	glorie	
au	 fost	 alimentate	 de	 Caesar	 însuși,	 mai	 întâi	 de	
toate	satisfăcând	dorințele	soldaților	și	răsplătindu-i	
fără	 zgârcenie,	 arătând	 tuturor	 că	 prin	 războaiele	
sale	 nu	 aduna	 bogății	 pentru	 propriul	 său	 lux	 și	
nici	 pentru	 a	 trăi	 el	 bine,	 ci	 le	 păstra	 în	 preajma	
lui	 ca	 răsplată	 comună	 a	 vitejiei”6.	 Deși	 Caesar	
era	 un	 aristocrat	 rafinat	 și	 cultivat,	 el	 se	 supune	
cu	 tenacitate	 disciplinei	 de	 soldat	 care	 includeau	
o	 hrană	 frugală,	 somn	 insuficient,	 adăpostirea	
în	 condiții	 nefavorabile	 si	 deseori	 neplăcute,	 pe	
scurt,	 capacitatea	 de	 a	 se	 conforma	 vieții	 grele	
de	 militar.	 Explicația	 lui	 Suetonius	 referitoare	 la	
comportamentul	pe	care	îl	aborda	Caesar	este	încă 
o	dovadă	grăitoare	a	colaborării	bazate	pe	respect	
reciproc	 și	 încredere	 pe	 care	 acesta	 a	 clădit-o	
cu	 legionarii	 săi.	 „Nu	 judeca	 soldații	 nici	 după	
înfățișarea	 lor	și	nici	după	obiceiuri,	ci	doar	după	
capacitățile	 lor,	 tratându-i	 cu	 o	 severitate	 egală	 cu	 indulgența7ˮ.	Astfel,	 îl	 găsim	 pe	
Caesar	alături	de	soldații	săi,	împărțind	cu	ei	gloria	și	amărăciunile,	greutățile	si	triumful	
și	 expunându-și	 viața	 în	 fața	 pericolelor.	 În	 timpul	 campaniilor	 din	 Gallia,	 înaintea	

2	Fields	2014,	p.	11-12.
3 Campania	din	Gallia	s-a	desfășurat	între	anii	58	–	49	î.Hr.
4	Fields	2014,	p.	13.
5	Armata	lui	Caesar	a	luptat	în	războiul	civil	începând	cu	bătălia	importantă	din	Iberia	din	anul	49	î.Hr.	și	
încheie	lista	marilor	bătălii	purtate	de	Caesar	cu	bătălia	de	la	Munda	din	45	î.Hr.	Lupta	de	la	Munda	este	
considerată	ca	fiind	cea	mai	dificilă	dintre	bătălii,	iar	însuși	Caesar	a	declarat	că	s-a	luptat	pentru	propria	
viață	pe	câmpul	de	luptă.
6	Suetonius,	Caesar,	51.
7	Suetonius,	Caesar,	65.
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unei	bătălii,	Caesar	 refuza	să	se	 folosească	de	calul	 său	și	chiar	 îi	 îndepărta	și	pe	cei	
ai	ofițerilor,	pentru	a	le	arăta	soldaților	ca	se	află	în	luptă	alături	de	ei	și	nu	caută	să	se	
salveze8.

De	asemenea,	în	opera	sa,	Vieți paralele,	autorul	grec	Plutarh	scoate	în	evidență	
calitățile	sale	de	comandant	militar.	„Cât	privește	conducerea	războaielor	pe	care	le-a	
purtat	după	aceea	și	a	expedițiilor	prin	care	a	supus	Gallia,	cînd	parcă	el	luase	asupra	sa	
o	nouă	funcție	și	intrase	pe	calea	altei	vieți	și	a	unor	fapte	noi,	nimeni	n-ar	putea	arăta	pe	
vreunul	dintre	oamenii	care	au	uimit	lumea	prin	faptele	lor	și	care	au	fost,	într-adevăr,	
cei	mai	mari,	decât	care	Cezar	să	se	fi	arătat	mai	prejos	ca	general	și	comandant	[...]9ˮ. 
Însă,	 contextul	 la	 care	 se	 referă	 autorul	 are	 o	 anvergură	mai	mare	 și	 nu	 se	 limitează	
doar	la	admirația	și	lauda	adusă	geniului	militar	cezaric,	după	cum	ne	sugerează	autorul	
Luciano	Canfora.	Bogata	 exemplificare	 a	 lui	Plutarh	 face	 aluzie	 la	motivul	politic	 al	
inițierii	 acestor	 campanii	militare,	 care	 este	o	nouă	pagină	 a	biografiei	politice	 al	 lui	
Iulius	Caesar,	iar	această	inițiativă	va	presupune,	pe	termen	lung,	înlocuirea	susținătorilor	
urbani	cu	o	masă	impunătoare	de	militari10.	Astfel,	datorită	campaniilor	galice,	raportul	
lui	Caesar	 cu	 legiunile	 sale	 va	 ocupa	 locul	 central	 și	 în	 activitatea	 sa	 politică,	 luând	
astfel	naștere	o	altă	bază	a	acțiunii	politico-militare	pe	care	personajul	nostru	își	clădește	
ascensiunea11.

Pentru	 obținerea	 victoriilor	 sale,	 Caesar	 a	 încercat	 să	 dețină	 un	 control	 asupra	
armatei	sale,	 încercând	să	fie	cât	mai	aproape	de	 locul	 luptei,	 însă	fără	a	fi	 implicat	 în	
confruntări	directe,	 iar	 în	acest	 scop	el	călărea	deseori	 în	spatele	 liniei	 întâi	a	armatei.	
Caesar	avea	abilitatea	de	a	analiza	foarte	rapid	desfășurarea	luptei	și	contextul	situației	
și	de	a	lua	deciziile	necesare	pe	care	le	aplica	cu	determinare	și	hotărâre12.	Și	nu	este	mai	
puțin	adevărat	 faptul	că	Caesar	și-a	 înțeles	soldații	 și	nu	ezita	să	 intervină	personal	pe	
câmpul	de	luptă,	dacă	situația	o	cerea.	Deși	în	unele	instanțe,	comandantul	a	fost	criticat	
de	autori	contemporani	pentru	caracterul	improvizat	al	deciziilor	sale,	ne	vom	pronunța	
în	favoarea	descrierii	comportamentului	său	ca	fiind	rodul	unei	combinații	cumpătate	de	
prudență	și	îndrăzneală. 

Autorul	Suetonius	ne	confirmă	faptul	că	generalul	„nu	a	ordonat	niciodată	armatei	
să	 treacă	 prin	 localități	 în	 care	 ar	 fi	 putut	 fi	 surprinsă	 într-o	 ambuscadă,	 ci	 a	 cerut	 să	
se	cerceteze	temeinic	locurile	respective;	n-a	debarcat	trupele	în	Britania	decât	după ce 
a	 cercetat	 în	 persoană	porturile,	 calea	de	navigație	 și	 plajele	 pe	 care	 trebuiau	 să	 calce	
soldații”13.	De	asemenea,	 trebuie	 să	ne	 reamintim	că	niciun	general	 roman	nu-și	putea	
permite	să	pară	ezitant	în	luarea	hotărârilor	în	fața	armatei	sale	pentru	a	nu	scădea	moralul	
soldaților	și	pentru	a	nu	pricinui	bănuieli	inutile	legaților	săi.	Tot	Suetonius	ne	dezvăluie	
tactica	cezarică	de	luptă	în	care	personajul	nostru	se	bazează	deseori	pe	rapiditatea	armatei,	
surprinderea	adversarului,	planuri	de	atac	concepute	din	mers	și	schimbări	ale	organizării 
armatei făcute	în	ultimul	moment.	„Lua	decizia	de	a	începe	lupta	nu	atât	urmând	un	plan	
8	Războiul Gallic, Cartea I,	25.
9 Plutarh, Caesar, 15.
10	Canfora	2008,	p.	96.
11 Canfora	2008,	p.	97.
12	Fields	2014,	p.	34.
13 Suetonius,	Caesar,	58.
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stabilit	dinainte,	cât	folosindu-se	de	ocazia	prielnică	și,	deseori,	după	un	marș	sau	în	timpul	
unei	furtuni,	când	oricine	ar	fi	crezut	că	nu	are	nicio	posibilitate	de	mișcare14.	„De	asemenea,	
Appian	descrie	conceptul	de	luptă	al	lui	Caesar,	spunând:	„acesta	a	profitat	întotdeauna	
de	groaza	provocată	de	viteza	sa	de	execuție	și	de	spaima	produsă	de	îndrăzneala	sa,	mai	
degrabă	decât	de	puterea	creată	de	pregătirile	sale”15.	Iar	multe	asemenea	mișcări	decisive	
i-au	adus	recompensa	triumfului	în	luptă,	ceea	ce	a	constituit	încă	o	piatră	de	temelie	la	
încrederea	pe	care	soldații	au	dobândit-o	în	comandantul	lor16.

Legiunea a X-a Equestris, legiunea favorită a lui Caesar
În	 momentul	 venirii	 sale	 în	 Gallia,	 Caesar	 avea	 sub	 comandă	 patru	 legiuni	

veterane:	Legiunea	VII	Claudia	Pia	Fidelis,	Legiunea	VIII	Augusta,	Legiunea	IX	Hispana	
și	Legiunea	X,	la	care	adaugă	două	legiuni	pe	care	le	formează	în	Italia,	Legiunea	a	XI-a	
și	Legiunea	a	XII-a	Fulminata17.	Iulius	Caesar	și-a	creat	o	legătură	strânsă,	mai	ales	cu	
Legio	X,	pe	care	a	întemeiat-o	personal	în	anul	61	î.Hr.,	când	era	guvernator	în	Hispania	
Ulterior.	Această	legiune	devotată	l-a	urmat	în	toate	bătăliile	dificile	pe	care	Caesar	le-a	
dus	 în	Gallia	 și	 au	 luptat	 și	 în	bătălia	 de	 la	Munda,	 în	 ciuda	 faptului	 că	 fuseseră	deja	
eliberați	din	serviciu.	Întemeierea	sa	de	către	Caesar	este	ilustrată	prin	emblema	taurului	
de	pe	stindardul	acestei	legiuni,	întrucât	taurul	era	semnul	zodiacal	asociat	cu	zeița	Venus,	
strămoașa	legendară	a	gens	Iulia	și	protectoarea	divină	a	lui	Caesar.

În	opera	sa,	Comentarii de Bello Gallico,	confruntându-se	cu	lipsa	de	determinare	
a	armatei	sale	de	a-l	urma	în	lupta	împotriva	triburilor	germane	conduse	de	Ariovistus18,	
Caesar	aduce	o	laudă	legiunii	a	X-a,	spunând	că	îi	cunoaște	fidelitatea	și	curajul	și	că	va	
porni	în	urmărirea	dușmanilor	doar	însoțit	de	această	Legio Decimus. „Chiar	dacă,	după	
toate	cele	ce	am	spus,	nu	mă	va	urma	nimeni,	eu	totuși	voi	pleca,	însoțit	numai	de	legiunea	
a	X-a,	de	care	sunt	sigur	și	care	îmi	va	servi	de	cohortă	pretoriană”19.	Discursul	lui	Caesar	
a	avut	ca	rezultat	schimbarea	de	spirit	generală	a	armatei,	iar	soldații	au	consimțit	să	îl	
urmeze	în	luptă,	aducând	scuze	generalului	prin	centurionii	și	tribunii	lor	militari.

În	 urma	 tratativelor	 duse	 cu	Ariovistus,	 s-a	 stabilit	 o	 întrevedere	 între	 cei	 doi	
conducători	care	urmau	să	fie	însoțiți	doar	de	cavalerie.	Nedorind	să	își	încredințeze	viața	
cavaleriei	 gallice,	Caesar	 dă	 instrucțiuni	 să	 fie	 protejat	 de	 către	 soldații	 din	 infanteria	
Legiunii	 a	 X-a,	 aceștia	 venind	 călare	 la	 această	 întâlnire,	 în	 locul	 cavalerilor	 galli.	
Denumirea de Equestris	(pe	care	legiunea	o	va	purta	până	în	jurul	anului	30	d.Hr.,	în	timpul	
lui	Octavianus,	când	va	fi	redenumită	Legio	X	Gemina),	este	consemnată	de	către	Caesar	
în	comentariile	sale	despre	războiul	gallic20.	Cu	toate	acestea,	nu	este	exclus	ca	legiunea	

14	Suetonius,	Caesar,	60.
15	Războiul Gallic, Cartea II,	34.
16	Pentru	mai	multe	 detalii	 referitor	 la	modus operandi	militar	 aparținând	 lui	Caesar	 și	 sistemul	 său	 de	
război,	vezi	Fields	2014,	p.	73-84	și	88-91.
17	Fields	2014,	p.	32.
18	Arivistus	era	conducătorul	unor	triburi	germanice	(este	recunoscut	ca	rege	al	suebilor)	în	primul	sfert	al	
secolului	I	î.Hr.	Acesta	s-a	alăturat	sequanilor	și	arvernilor,	care	au	pornit	război	împotriva	aeduilor,	aliați	
ai Romei.
19 Războiul Gallic, Cartea I,	40.
20	Războiul Gallic, Cartea I,	42.
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să	fi	dobândit	acest	nume	înainte	de	confruntarea	cu	regele	Ariovistus,	din	moment	ce	
generalul	Caesar	le	ceruse	să	se	dea	drept	cavaleri	într-un	moment	de	pericol.

Bătăliile purtate de Legiunea a X-a
În	timpul	campaniilor	din	Gallia,	soldații	legiunii	a	X-a	s-au	remarcat	în	bătăliile	

purtate	împotriva	dușmanilor,	dintre	care,	menționăm	lupta	împotriva	triburilor	belgilor21 
din	anul	57	î.Hr.,	în	apropierea	râului	Sabis.	Caesar	se	îndrepta	spre	nord,	spre	a	subjuga	

triburile	 mai	 îndepărtate	 de	 belgi,	 precum	 nervii	
și	atrebații,	care	se	împotriveau	stăpânirii	romane,	
când	 a	 fost	 luat	 prin	 surprindere	 de	 un	 atac	 al	
dușmanului22.	Armata	 lui	Caesar	 formează	o	 linie	
de	luptă	improvizată,	cu	legiunile	IX	și	X	Equestris	
pe	 flancul	 stâng,	 legiunile	VIII	 și	XI	 în	 centru	 și	
legiunile	VII	și	XII	pe	flancul	drept23. Legiunea a 
X-a	se	confruntă	cu	atrebații,	pe	care	îi	împinge,	în	
cele	din	urmă,	peste	râul	Sabis.	Însă,	văzând	situația	
dificilă	în	care	se	aflau	camarazii	lor	de	pe	flancul	
drept	și	observând	faptul	că	nervii	erau	pe	punctul	
de	a	captura	tabăra	romană	și	convoiul	de	bagaje,	
la	 semnalul	 lui	Titus	Labienus,	 soldații	 legiunii	 a	
X-a	 se	 aruncă	din	nou	 în	 bătălie,	 în	 ciuda	 rănilor	
suferite	 și	 a	oboselii.	 În	 comentariile	 sale,	Caesar	

menționează	prezența	de	spirit	a	locotenentului	său	Titus	Labienus	și	vitejia	soldaților,	care	
au	întors	sorții	luptei	în	favoarea	armatei	romane	și	au	venit	în	ajutor	celorlalte	legiuni24.

În	 vara	 anului	 55	 î.Hr.,	Caesar	 plănuiește	 prima	 sa	 expediție	 în	Britannia,	 însă	
armata	sa	este	împiedicată	de	britoni	să	debarce	pe	țărm.	Aflându-se	într-un	moment	de	
slăbiciune	în	care	moralul	soldaților	scădea,	stegarul	legiunii	a	X-a	se	avântă	împotriva	
dușmanilor	 cu	 mult	 curaj,	 reușind	 să-i	 înflăcăreze	 și	 pe	 camarazii	 săi.	 În	 opera	 sa,	
Comentarii de Bello Gallico,	generalul	Caesar	menționează	acest	impas	în	care	se	regăsea	
împreună	cu	soldații	săi	care	ezitau	să	coboare	de	pe	corăbii	și	să	se	implice	în	bătălie.	
„Soldații	noștri	însă	șovăiau,	mai	ales	din	cauza	adâncimii	mării;	atunci	stegarul	legiunii	
a	X-a,	după	ce	a	rugat	pe	zei	ca	acțiunea	sa	să	aibă	un	rezultat	fericit	pentru	legiune,	a	
strigat:	„Săriți	din	corăbii,	camarazi,	dacă	nu	vreți	să	lăsați	steagul	în	mâinile	dușmanilor;	
eu,	 în	orice	caz,	 îmi	voi	 face	datoria	 față	de	republică	și	 față	de	comandant”.	Strigând	

21	Această	confederație	de	triburi	ocupa	teritoriul	de	la	nord	de	Sequana	(Sena	de	astăzi).	Unii	se	stabiliseră	
pe	litoralul	Mării	Negre,	iar	alte	grupuri	treceu	în	Britannia	de	câteva	generații,	stabilindu-și	acolo	regate.	
Descrierea	esre	preluată	din	Fields	2014,	p.	37.
22	Caesar	afirmă	în	opera	sa,	Războiul gallic,	Cartea	II,	că	armata	lui	s-a	confruntat	cu	cel	puțin	60.000	de	
atrebați,	viromanzi	și	nervi.
23	Fields	2014,	p.	38.
24	„Sosirea	lor	a	schimbat	atît	de	mult	situația,	încât	chiar	aceia	dintre	noi	care	căzuseră	istoviți	de	răni	au	
început	să	lupte	din	nou,	sprijinindu-se	pe	scuturi;	rândașii,	deși	erau	neînarmați,	văzând	spaima	dușmanilor	
înarmați,	s-au	aruncat	asupra	 lor,	 în	 timp	ce	călăreții	 luptau	pretutindeni	ca	să	șteargă	rușinea	fugii	prin	
vitejii,	întrecându-se	cu	legionarii.ˮ	(Războiul Gallic, Cartea II,	130)
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acestea,	s-a	aruncat	din	corabie	și	s-a	îndreptat	spre	dușmani	cu	steagul	în	mână.	Atunci	
soldații	noștri,	îndemnându-se	unii	pe	alții	să	nu	îngăduie	asemenea	rușine,	au	sărit	cu	toții	
din	corăbii”25.

În	timpul	luptei	de	la	Gergovia	dusă	împotriva	galilor	conduși	de	Vercingetorix26,	
din	 anul	 52,	 legiunea	 a	 X-a,	 aflându-se	 lângă	 comandantul	 lor	 și	 auzind	 comanda	 de	
retragere,	a	oprit	urmărirea	dușmanului,	însă	restul	soldaților,	cuprinși	fiind	de	ideea	de	
victorie	și	de	o	pradă	bogată	și	ușoară,	au	continuat	atacul	până	 la	porțile	cetății,	fiind	
ulterior	împrejmuiți	de	galli.	Atunci,	văzând	că	și	retragerea	camarazilor	lor	a	fost	blocată	
de	dușmani,	cohortele	legiunii	a	X-a	a	intervenit	în	bătălie,	urmată	de	cohortele	celei	de-a	
XIII-a,	iar	Vercingetorix	a	fost	obligat	să	își	retragă	trupele	în	interiorul	fortificațiilor27. 
Astfel,	fără	ajutorul	acestor	legiuni,	armata	ar	fi	suferit	pierderi	semnificativ	mai	mari.	De	
asemenea,	Caesar	descrie	acest	moment	al	luptei	în	Comentarii de Bello Gallico28.

În	momentul	începerii	războiului	civil,	Caesar	menționează	în	comentariile	sale	
că	totostașii	legiunii	a	XIII	au	fost	cei	care	au	strigat	că	„sunt	gata	să	răzbune	nedreptățile	
făcute	comandantului	lor29	și	tribunilor	plebei”30.	Însă,	ceea	ce	comandantul	a	trecut	sub	
tăcere	în	opera	sa	este	că	el	trecuse	deja	legiunea	peste	râul	Rubicon,	granița	sacră	a	Romei,	
începând,	 astfel,	 conflictul	 armat,	 ca	 răspuns	 al	 pregătirilor	 lui	 Pompei31	 pentru	 luptă.	
Restul	legiunilor	se	aflau	încă	în	Gallia	Transalpină,	în	taberele	de	iarnă,	dar	primiseră	
ordin	să-l	urmeze	pe	Caesar.	Legiunea	a	XII-a	este	prima	care	îl	ajunge	din	urmă	înainte	
de	sosirea	sa	la	cetatea	Asculum	Picenum,	ocupată	de	Lentulus	Spinther,	partizan	al	lui	
Pompei.

Ulterior,	în	timpul	războiului	civil	condus	de	Caesar	împotriva	fostului	său	coleg	
triumvir,	Pompei,	legiunea	a	X-a	a	luptat	în	Spania	în	bătălia	de	la	Ilerda,	în	vara	anului	
49	 î.Hr.	 Soldații	 legiunii	 au	 servit	 și	 în	 dificila	 luptă	 de	 la	Dyrrhachium,	 unde	 armata	
pompeiană,	ajutată	de	experiența	fostului	legat	al	lui	Caesar,	Titus	Labienus,	înregistrează	
o	victorie,	însă	nu	una	decisivă.	Văzând	armata	lui	Caesar	faptul	că,	pentru	prima	dată,	

25	Războiul Gallic, Cartea IV,25.
26	 Vercingetorix	 a	 fost	 căpetenia	 tribului	 arvernilor,	 care	 a	 unit	 pe	 galli	 într-o	 o	 revoltă	 nereușită	
împotriva	 stăpânirii	 romane	 în	Gallia.	El	 se	va	preda	 lui	Caesar	după	asedierea	cetății	de	către	galli,	 în	
bătălia	de	la	Alesia.	
27	Războiul Gallic, Cartea VII,	51.
28	„Soldații	noştri,	încolțiți	de	aproape	din	toate	părțile,	au	fost	alungați	după	ce	au	pierdut	46	de	centurioni.	
Dar	legiunea	a-X-a,	care	ocupase	un	teren	ceva	mai	neted	ca	să	poată	veni	în	ajutor,	i-a	oprit	pe	galii	care	ne	
urmăreau	cu	înverșunare.	Cohortele	legiunii	a-XIII-a,	care	ieșiseră	din	tabăra	mică	sub	comanda	legatului	
T.	Sextius	și	ocupaseră	o	înălțime,	au	sprijinit	la	rândul	lor	legiunea	a-X-a.	Îndată	ce	legiunile	au	ajuns	pe	
câmpie,	s-au	așezat	cu	steagurile	 față	 în	față	cu	dușmanii.	Vercingetorix	și-a	retras	 trupele	de	 la	poalele	
colinei	în	interiorul	fortificațiilor.	În	această	zi	am	pierdut	aproape	700	de	oameni.ˮ	(Războiul Gallic, Cartea 
VII,	51)
29	Războiul Civil, Cartea I,7.
30	Fuga	celor	doi	tribuni	ai	plebei,	Marcus	Antonius	și	Cassius,	s-a	petrecut	în	noaptea	de	7	spre	8	ianuarie,	
după	ce	aceștia	fuseseră	alungați	din	Senat.	Ei	s-au	alăturat	apoi	armatei	lui	Caesar,	acesta	din	urmă	folosind	
acest	 prilej	 pentru	 a-și	 justifica	 acțiunile,	 spunând	 că	 scopul	 său	 era	 să	 apere	 interesele	 poporului	 și	 să	
pedepsească	ilegalitățile	făcute	împotriva	unor	magistrați.
31 Gnaeus Pompeius Magnus,	cunoscut	și	sub	numele	de	Pompeius	cel	Mare	a	fost	un	om	politic	și	general	
roman	și	a	avut	un	rol	major	în	transformarea	Romei	dintr-o	republică	într-un	imperiu.	Deși	la	început	aliat	
al	lui	Caesar,	acesta	devine	principalul	său	opozant	și	conducător	al	facțiunii	conservatoare, optimates.
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soldații	din	legiunea	a	X-a	se	retrăgeau	de	pe	câmpul	de	luptă32,	majoritatea	cohortelor	
au	intrat	în	panică	și	au	început	să	fugă	într-un	mod	dezordonat,	creând	degringoladă	și	
spaimă	printre	celelalte	cohorte	ce	veneau	să	se	alăture	bătăliei33.	După	această	înfrângere,	
soldații	legiunii	a	X-a	au	cerut	să	fie	pedepsiți	pentru	lașitatea	lor,	însă	Caesar	a	considerat	
de	cuviință	că	trebuie	să	le	ridice	moralul	trupelor34.

În	anul	48	î.Hr.,	armatele	pompeiene	se	înfruntă	cu	cele	ale	lui	Caesar	în	bătălia	
de	la	Pharsalus,	una	dintre	cele	mai	faimoase	confruntări	din	cadrul	războiului	civil,	iar	
raportul	de	luptă	al	lui	Caesar	ne	oferă	detalii	suplimentare	despre	așezarea	cohortelor	și	
tacticile	alese	de	comandanți.	După	estimarea	lui	Caesar,	Pompei	dispunea	de	aproximativ	
11	legiuni,	iar	Caesar	de	8	legiuni,	însă,	după	cum	explică	autorul	Nic	Fields,	„se	ignoră	
faptul	că	Pompeius	lăsase	până	la	22	de	cohorte	la	datorie	ca	garnizoane	detașate,	astfel	
că	taberele	erau	mai	apropiate	ca	putere	decât	sugerează	Caesar”35.	Tindem	să	credem	că	
legiunile	pompeiene	erau,	totuși,	mai	puternice	decât	cele	conduse	de	Caesar,	dar	nu	aveau	
experiența	veteranilor	lui	căliți	în	campaniile	din	Gallia.	Strategia	lui	Pompeius	consta	în	
a	încercui	flancul	drept	al	armatei	lui	Caesar	
cu	cavaleria	sa,	care	era	superioară	numeric,	
însă,	 Caesar,	 dându-și	 seama	 de	 intenția	
dușmanului	 său,	 face	 schimbări	 rapide	 în	
organizarea	 cohortelor	 sale	 și	 formează	 o	 a	
patra	 linie,	 poziționată	 pe	 flancul	 său	 drept,	
dar	ascunsă	după	cavalerie	și	invizibilă	pentru	
Pompei36.	„Ca	de	obicei,	el	aşază	legiunea	a	
X-a	pe	flancul	drept,	el	 însuși	petrecând	cea	
mai	 mare	 parte	 a	 bătăliei	 pe	 acest	 flanc	 cu	
soldații	 legiunii	 a	X-a	Equestris,	unitatea	 sa	
preferată”37.	 Deși	 atacul	 împotriva	 flancului	
drept	 este	 condus	 de	 cavaleria	 lui	 Titus	
Labienus,	 fostul	 comandant	 al	 lui	 Caesar,	
acesta	eșuează	din	cauza	lipsei	de	organizare	
a	cohortelor	de	tineri	recruți	pompeieni	și	a	tacticii	lui	Caesar	de	a	folosi	o	a	patra	linie	
de	 veterani	 care	 să	 atace	 într-un	moment	 oportun.	Disciplina,	 experiența	 și	 loialitatea	
soldaților	lui	Caesar	au	constituit	un	avantaj	major	în	această	bătălie	și	i-au	adus	triumful.	
Astfel,	Appian	 ne	 menționează	 în	 opera	 sa	 Bellum civilia,	 faptul	 că	 în	 acea	 noapte,	
„întreaga	armată	a	petrecut	pe	cheltuiala	inamicului”38.

După	câștigarea	bătăliei	de	la	Pharsalus,	veteranii	legiunii	a	X-a	au	ieșit	la	pensie	și	
au	fost	trimiși	în	Italia,	însă,	după	mai	mulți	ani	în	care	îi	serviseră	lui	Caesar	și	scopurilor	

32	Soldații	legiunii	a-X-a	se	retrăgeau	din	cauza	cavaleriei,	care,	fiind	în	dezordine	în	timpul	bătăliei,	s-au	
temut	să	nu-i	zdrobească	în	fuga	lor.	(Războiul Civil, Cartea III,	69).
33 Războiul Civil, Cartea III,70.
34	Războiul Civil, Cartea III,70.
35	Fields	2014,	p.	52.
36	Fields	2014,	p.	55.
37	Fields	2014,	p.	56.
38	Appian,	Bellum civilia,	2,	81.
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sale,	 se	 așteptau	 ca	 acesta	 să	 își	 îndeplinească	 promisiunile	 referitoare	 la	 răsplata	 în	
pământ	și	bogății	și	la	pace. Însă,	cum	Caesar	plecase	în	Alexandria	și	se	angajase	într-un	
război	incert,	veteranii	legiunilor	au	început	o	revoltă	în	Italia	pe	care	legații	lui	Caesar, 
rămași	pe	teritoriul	Romei,	inclusiv	Marcus	Antonius,	nu	au	reușit	să	o	potolească.	În	urma	
întoarcerii	sale	din	anul	47	î.Hr.,	Caesar	hotărăște	să	se	întâlnească	personal	cu	veteranii	
săi	pentru	a	le	asculta	cererile,	înțelegând	prea	bine	că	avea	nevoie	de	sprijinul	lor	pentru	a	
câștiga	războiului	civil.	Numindu-i	cetățeni	în	loc	de	camarazi,	Caesar	reușește	să-i	atragă	
din	nou	de	partea	sa,	insuflându-le	dorința	de	a	mai	lupta	alături	de	el	și	în	campaniile	din	
Africa	pentru	a	li	se	recunoaște	triumful	și	a-și	primi	beneficiile39.	În	discursul	său,	Caesar	
ar	fi	spus	că	toate	legiunile	i	se	pot	alătura	în	bătălie,	mai	puțin	legiunea	a	X-a,	care	poate	
renunța	la	serviciul	său,	urmând	să	fie,	chiar	și	în	condițiile	actuale,	recompensată.	Cerând	
iertarea	 lui	Caesar,	 acesta	 a	 permis	 soldaților	 legiunii	 a	X-a	 să	 se	 alăture	 campaniilor	
africane,	dar	a	pus	în	stare	de	alarmă	toate	legiunile	care	dăduseră	semne	de	răzvrătire40.

După	 acest	 punct	 de	 cotitură,	 soldații	 legiunii	 a	 X-a	 au	 continuat	 să	 lupte	 cu	
vitejie	și	ferocitate	în	bătălia	de	la	Thapsus	din	anul	46	î.Hr.	și	și-au	recâștigat	locul	de	
onoare	în	ochii	comandantului	lor.	Dispusă	pe	flancul	drept	al	liniei	triple,	poziția	cea	mai	
onorabilă41,	alături	de	legiunea	a	IX-a,	soldații	legiunii	a	X-a	se	remarcă	în	bătălie	prin	
atacul	 lor	 puternic	 asupra	 flancului	 pompeian	 într-un	moment	 de	 confuzie,	 dispersând	
în	totalitate	linia	lui	Metellus	Scipio,	comandant	în	armata	pompeiană42.	În	urma	acestei	
lupte,	opoziția	republicană	din	Africa	a	luat	sfârșit.

În	anul	45	î.Hr.,	soldații	legiunii	a	X-a	și	a	VI-a	se	aflau	în	drum	spre	pensionările	
binemeritate	din	Arelate	(Arles)	și	Narbo	(Narbonne)43,	însă	Caesar	le	mai	cere	un	ultim	
efort	de	a-l	 servi	 în	 luptă44.	Bătălia	de	 la	Munda	din	anul	45	 î.Hr.	a	 fost	ultima,	dar	și	
cea	mai	 grea	 luptă	 dusă	 de	Caesar	 în	 timpul	 carierei	 sale.	Triumful	 obținut	 în	 această	
luptă	va	pune	pecete	lungului	război	civil,	iar	soldații	legiunii	Equestris	vor	dobândi,	în	
urma	triumfurilor	desfășurate	de	Caesar	în	Roma,	dreptul	de	a	stăpâni	pământuri	în	sudul	
Galliei,	și	anume,	în	regiunea	Narbo	Martius.

Concluzii
Cu	toate	acestea,	Legiunea	a	X-a	va	fi	părtașă	la	scrierea	unor	noi	pagini	din	istoria	

Romei	și	va	servi	din	nou	sub	conducerea	celui	de-al	doilea	triumvirat	alcătuit	din	Marcus	
Antonius,	Lepidus	și	moștenitorul	 lui	Caesar,	Octavianus,	 în	momentul	 izbucnirii	unui	
nou	război	civil	(mai	precis,	în	urma	asasinării	lui	Caesar,	în	anul	44	î.Hr.).	Legiunea	a	
X-a	sau	Legio Decima	a	fost	una	dintre	cele	mai	faimoase	legiuni	din	istorie	și	nu	putem	
nega	faptul	că	și-a	plătit	această	onoare	prin	fapte	de	curaj	și	vitejie,	loialitate	și	disciplină.	
Dar	rămâne	necunoscut	motivul	pentru	care	Iulius	Caesar	o	considera	legiunea	sa	favorită	
și	 o	 punea,	 în	 laudele	 și	 pedepsele	 sale,	mai	 presus	 de	 celelalte	 legiuni.	Astfel,	 nu	 ne	

39 Canfora	2008,	p.	224.
40	Canfora	2008,	p.	225.
41	Fields	2014,	p.	86.
42	Fields	2014,	p.	56.
43	Fields	2014,	p.	68.
44	Fields	2014,	p.	87.
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îndoim	de	posibilitatea	ca	însuși	caracterul	și	strategia	de	luptă	a	generalului	Iulius	Caesar	
să	fi	constituit	pământul	fertil	din	care	au	răsărit	soldații-eroi	ai	legiunii	a	X-a	și	ai	altor	
legiuni,	bărbați	care	au	dovedit	în	timpul	bătăliilor	grele	purtate	că	sunt	pregătiți	să	își	dea	
viața	pentru	faima	comandantului	lor.	Pe	de	altă	parte,	nu	este	exclus	ca	adevărata	sursă	
de	putere	a	faimosul	Iulius	Caesar	să	fi	izvorât	din	relațiile	strânse	de	comuniune	pe	care	
acesta	le-a	avut	cu	soldații	săi	de-a	lungul	anilor	în	care	au	luptat,	trăit	și	suferit	împreună.
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Note despre triballii lui Skylitzes

Notes on the Triballi of Skylitzes

Abstract: In the chronography of John Skylitzes, the Triballi (Treballi) 
population is mentioned several times, which most of the exegesis considers 
to be one and the same with the Serbs. The interpretation proves a superficial 
and analytical lack of reading of Skylitzes’ text, because he presents the 
Triballi in question as opponents of the Serbs. The geographical details 
are also clear: their land is the old Dacia Ripensis (Timoc region), an area 
that was inhabited, in pre-Roman antiquity, by Thracian Triballi.

Keywords: Triballi/Timochans, Roman administration, ethnic identities

Cuvinte-cheie: tribali/timoceni, administrațíe romană, identități etnice

Personajul	colectiv	al	triballilor	este	menționat	în	cronica	istoriografului	romeic/
bizantin	 Ioannes	 Skylitzes1	 în	 cel	 puțin	 trei	 contexte	 distincte,	 succesive	 cronologic	
(acoperind	intervalul	anilor	1042-1053)	și	prezentând	o	continuitate	logico-evenimențială,	
fiecare	dintre	acestea	implicând,	printre	altele,	o	anumită	relaționare	a	acestui	neam	de	
pe	malul	 sudic	al	 cataractelor	Dunării	 cu	populația,	de	 individualizare	 și	 sedentarizare	
recentă	 la	 orizontul	 cronologic	 respectiv,	 a	 sârbilor.	 Cea	 dintâi	 atare	 mențiune	 este	
formulată	 în	contul	datei	de	11	octombrie	1042,	când,	potrivit	 lui	Skylitzes,	principele	
Ștefan	Voislav,	conducătorul	politico-militar	al	sârbilor	din	principatul	Diokleia,	evadează	
din	Constantinopol	 și	 se	 refugiază	 în	Munții	 Illyrici;	 de	 aici,	 afirmă	 istoricul	 romeic2,	
trupele	sârbe	aflate	sub	comanda	lui	Voislav	îi	vor	ataca	și	prăda	frecvent	pe	triballii	din	
zona	Timocului,	populație	care	se	afla	în	acel	moment	sub	autoritatea	Imperiului	Bizantin/
Romaniei	de	Constantinopol.	A	doua	mențiune	relevă	o	stare	de	fapt	constatată	după	un	
deceniu,	respectiv	în	jurul	anului	1053,	când	suntem	informați	că,	din	ordinul	împăratului	
Constantin	 Monomachos	 al	 Constantinopolului,	 patricianul	 Mihail,	 fiul	 logothetului	
(secretarului	de	stat)	Anastasios,	recrutează	un	corp	de	militari	cu	care	îl	atacă	pe	același	
Ștefan	Voislav	în	teritoriile	triballilor,	însă	operațiunea	militară	bizantină	este	stopată	de	

1 Trăitor	în	a	doua	jumătate	a	secolului	XI,	Ioannes	Skylitzes	–	identificat	probablistic	cu	Ioannes	Thrakesios	
–	a	fost,	la	data	redactorii	principalei	sale	lucrări,	Synopsis Istorion/Sinopsis	istoric	(o	continusre	a	cronicii	lui	
Theophanes	Confesorul),	șeful	administrației	palatului	imperial	din	Constantinopol	(kouropalates),	după	ce	
anterior	ocupase	funcția	militară	de	comandant	al	gărzii	imperiale	(călare)	de	veghe	(droungarios tes viglas).
2	Skylitzes-Wortley	2010,	pg.	399
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forțele	lui	Voislav	printr-o	ambuscadă	în	munți3.	Referitor	la	același	an	1053	avem	și	cea	
de-a	treia	mențiune,	care	ne	prezintă	următoarea	situație:	în	contextul	conflictului	militar	
de	 anvergură	 dintre	 Imperiul	 de	 Constantinopol	 și	 pecenegi,	 Mihail,	 fiul	 principelui	
Ștefan	Voislav	 (care	avem	a	prezuma	că	 ieșise	din	 scenă	 într-un	 fel	 sau	altul),	 încheie	
cu	 cancelaria	 imperială	 un	 tratat	 de	 vasalizare,	 în	
temeiul	 căruia	 primește	 rangul	 administrativ	 de	
protospătar	 (guvernator	militar	 de	 provincie)4;	 de	
această	dată,	Mihail	este	prezentat	de	Skylitzes	ca	
fiind	conducător	deopotrivă	al	sârbilor	și	triballilor.

Stilul	narativ	al	lui	Ioannes	Skylitzes	poate	
genera	 unele	 rezerve	 asupra	 datării	 unora	 dintre	
aceste	evenimente,	 în	sensul	că	ele	 (în	speță,	cele	
asumate	pentru	anul	1053)	 se	vor	fi	putut	petrece	
cu	câteva	luni,	cel	mult	un	an	mai	devreme	sau	mai	
târziu.	Acest	aspect	este	însă	cu	totul	irelevant	pentru	
problematica	pe	care	ne-am	propus	s-o	analizăm5,	și	
anume	cea	referitoare	la	clarificarea	relației	dintre	
triballi	 și	 sârbii	 timpurii.	 Iar	 în	 această	 privință,	
informațiile	 pe	 care	 ni	 le	 furnizează	 Skylitzes	 nu	
lasă	 loc	nici	unei	 îndoieli:	 timocenii	și	sârbii	sunt	
nu	doar	două	populații	distincte,	clar	individualizate	una	față	de	cealaltă,	ci	și	suportul	
etno-demografic	 a	 două	 contexte	 procesual-instituționale	 distincte.	 Sârbii	 lui	 Ștefan	 și	
Mihail	Voislav	 constituie	 una	 dintre	 grupările	 sârbe	 individualizate	 în	 prima	 jumătate	
a	 secolului	 X6,	 eventual	 în	 a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	 anterior,	 distinct	 de	 gruparea	
principală	 a	 sârbilor	 dalmați	 (așa-zișii	 rascieni7,	 care	 reușiseră	 să-și	 constituie	 prima	
organizare	politico-statală	încă	din	a	doua	jumătate	a	secolului	VIII,	la	zenitul	hegemoniei	
regionale	a	avarilor),	avându-și	centrul	de	emergență	în	actualul	teritoriu	muntenegrean,	
în	 formațiunea	 desemnată	 de	 cancelaria	 din	 Constantinopol	 drept	 Diocleia/Duklja:	 o	
populație	aflată	 încă	 în	proces	de	 sedentarizare	 și	 individualizare	etno-politică	 (deși	 în	
fazele	avansate	ale	acestor	prefaceri),	care-și	reglează	încă,	preponderent	pe	cale	armată,	

3 Skylitzes-Wortley	2010,	pg.	399-400
4	Skylitezs-Wortley	2010,	pg.	442-443
5	Fără	relevanță	pentru	demersul	de	față	este	și	discuția	privitoare	la	extinderea,	excesivă	sau	nu	în	contextul	
cronologic	dat,	a	uzului	termenului	sârb,	sârbi	pentru	toate	aceste	grupări.	Reținem	însă	că	există	și	o	atare	
problemă.
6	Celelalte	grupări,	expres	menționate	de	împăratul	Constantin	Porfirogenetul	în	tratatul	De Administrando 
Imperio,	sunt	principatele	Travunia,	Zachlumia	și	Pagania.	Moravcsik-Jenkins	1967,	p.	124	și	urm.
7	Ne	referim	aici	la	statul	sârb	întemeiat	de	dinastia	Vlastimirovici,	menționată	cu	acest	rol	de	Porfirogenet	în	
De Administrando Imperio	(Moravcsik-Jenkins	1967,	p.	152	și	urm.).	Dacă	familia	aristocrată	Vlastimirovici 
își	putea	revendica	o	descendență	din	anonimul	arhonte	sârb	de	pe	vremea	împăratului	bizantin	Heraclius	
(de	la	începutul	secolului	VII,	când	așa-numiții	sârbi	albi/păgâni	se	strămutau	din	arealul	boem	la	sudul	
Dunării),	 începuturile	 organizării	 politico-statale	 nu	 pot	 fi	 legate	 decât	 de	 a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	
VIII,	când	puterea	bizantină	este	cvasiabsentă	din	regiunile	vest-balcanice,	 iar	hegemonia	avară	slăbește	
semnificativ,	prefigurând	dizolvarea	hanatului	acestora	sub	ofensiva	francilor	și	bulgarilor.	Acest	organism	
statal	are	parte	de	o	primă	destructurare	la	sfârșitul	secolului	X,	sub	presiunea	reconquistei	bizantine	și	a	
expansiunii	statului	bulgar.
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relațiile	cu	populațiile	autohtone	și,	deopotrivă,	cu	marile	organisme	statale	din	regiune,	
în	particular	cu	Imperiul	Romaniei	de	Constantinopol.	Dimpotrivă,	triballii	menționați	de	
Skylitzes	sunt	o	comunitate	autohtonă,	atât	de	veche	în	amplasamentul	său	încât	pentru	
cancelaria	imperială	este	firesc	s-o	desemneze	cu	etno-politonimul	colectiv	care	o	leagă	de	
realitățile	demografice	de	dinaintea	cuceririi	romane	a	macroregiunii	balcano-dunărene,	o	
comunitate	care	are	un	exercițiu	îndelungat	al	dominării	din	partea	altor	puteri,	mai	mult	
sau	mai	puțin	perene.	Vom	reveni	asupra	acestui	aspect.

În	toate	cele	trei	momente	mai	sus	evocate,	relațiile	dintre	triballi	și	sârbii	dioclieni	
sunt	 cele	 dintre	 un	 substrat	 cu	 o	 îndelungată	 existență	 organizațională,	 dar	 cu	 resurse	
de	securitate	 limitate,	și	o	 forță	 imigrantă,	de	 invazie	 în	prima	etapă,	care	 încearcă	să-
și	impună	hegemonia	asupra	celei	dintâi.	Anul	1042	marchează	debutul	acestui	contact	
conflictual,	sârbii	 lui	Voislav	aflându-se	 în	debutul	procesului	 lor	de	afirmare	statală	și	
expansiune	 în	detrimentul	vechilor	 suzerani	de	 la	Constantinopol,	 în	vreme	ce	 triballii	
își	 prezervă	 statutul	 recent	 redobândit	 de	 subiecți	 cu	 autonomie	 locală	 ai	 autorității	
Imperiului	de	Constantinopol.	Nefinalizat	printr-o	cucerire	sau	supunere,	conflictul	anului	
1042	nu	este	unul	accidental,	 episodic,	 ci	o	 suită	endemică	de	hărțuiri	 armate,	 care	 se	
prelungesc	și	 în	anii	următori.	Cu	certitudine,	 în	1053,	când	cancelaria	 imperială	de	 la	
Constantinopol	 își	 îndeplinește	 obligația	 de	 a	 furniza	 securitate	 asociaților	 lor	 triballi,	
starea	de	confruntare	dintre	dioclieni	și	triballi	nu	este	nici	încheiată,	nici	tranșată;	ea	se	
va	tranșa	nu	prin	stabilirea	unui	raport	direct	între	părțile	aflate	în	litigiu,	ci	prin	medierea	
centrului	 macroregional	 de	 putere	 de	 la	 Constantinopol,	 care	 –	 în	 contextul	 angajării	
sale	 în	 conflictul	 de	 anvergură	 cu	pecenegii	 –	 are	 interesul	 să	 pună	 capăt	 unei	 situații	
problematice,	dar	cu	o	miză	mai	redusă,	de	la	o	frontieră	îndepărtată	și,	în	același	timp,	
profită	de	ieșirea	din	scenă	(cel	mai	probabil	prin	deces)	a	liderului	politic	care	a	inițiat	
problema,	Ștefan	Voislav,	persuadându-l	pe	urmașul	acestuia	să	accepte	un	aranjament	
în	 care	 cei	 sacrificați	 sunt	 triballii.	 Chiar	 și	 așa,	 triballii	 își	 păstrează	 un	 anumit	 grad	
de	autonomie,	 implicit	și	 individualitatea,	și	 în	noile	condiții,	 titlul	conferit	principelui	
Mihail	 indicând	că	triballii	erau	asociați	 într-o	formă	sau	alta	(vom	detalia	mai	jos)	cu	
sârbii	dioclieni	și	nu	supuși	necondiționați	ai	acestora.

Așadar,	 ideea	 că	 prin	 triballi,	 Skylitzes	 îi	 desemna	 pe	 sârbii	 epocii	 sale,	 fie	 ca	
entitate	 generică,	 fie	 referindu-se	 doar	 la	 o	 anumită	 grupare	 etno-politică	 din	 cadrul	
macrocomunității	sârbilor	timpurii,	utilizând	ca	singur	element	argumentativ	predilecția	
administrației	 imperiale	de	 la	Constantinopol	 (și,	 fatalmente,	a	cronicarilor	care	 se	 fac	
ecoul	documentelor	emise	de	aceasta)	pentru	terminologii	arhaizante	de	indentizare	geo-
politică,	este	cu	totul	nesustenabilă.	Da,	sus-citata	predilecție	bizantină	pentru	terminologii	
arhaizante	este	un	fapt	real	–	unul	care,	în	contrast	cu	locul	comun	vehiculat	fără	cercetări	
temeinice	de	exegeza	 la	 temă,	nu	se	 limitează	 la	 termenii	 în	 sine,	ci	 implică	 stabilirea	
unor	 corelații	 foarte	 consistente	 între	 etnonime,	 realitățile	 etno-politice	 și	 legitimitatea	
pe	 care	 o	 certifica	 perspectiva	 imperială	 asupra	 unui	 context	 cultural-demografic	 aflat	
atunci	într-o	suită	de	schimbări	ample	și	derutante	–	însă	aceasta	nu	este	o	rețetă	care	să	
poată	fi	aplicată	nediscriminatoriu	tuturor	spețelor	convergente.	În	cazul	dat,	dispunem	
de	 altfel	 de	 documente	 care	 atestă	 faptul	 că	 noul	 corp	 etno-demografic	 al	 sârbilor,	
care	 se	 configura	 în	 regiunile	 vest-balcanice,	 erau	 asociate	 prin	 această	 terminologie	



44

cu	 o	 altă	 structură	 etno-administrativă	 arhaică	 a	Romaniei	Orientale,	 și	 anume	 cu	 cea	
a	Moesiei	 Superior.	Astfel,	 referindu-se	 la	 evenimente	 din	 același	 orizont	 de	 timp,	 un	
alt	autor	 romeic/bizantin,	 și	anume	Michael	Psellos8,	ne	 informează	că,	 în	 jurul	anului	
1064	 (deci	 în	 imediata	 succesiune	 a	 stării	de facto	 și	de jure consimțită	 de	 cancelaria	
imperială	pentru	anul	1053	și	pentru	principele	Mihail),	 tribalii	 și	misienii	vestici	sunt	
asociați	într-o	alianță	militară	–	nota bene,	nu	și	politică	sau	administrativă,	cel	puțin	nu	
pentru	acest	orizont	cronologic9.	Asocierea,	în	care	nu	trebuie	să	ne	grăbim	să	prezumăm	
o	poziție	secundară	a	triballilor,	este	de	această	dată	–	am	putea	spune	din	nou	–	îndreptată	
împotriva	Imperiului	de	Constantinopol,	 într-un	context	de	conflictualitate	generalizată	
la	Dunărea	de	Jos,	dominat	de	marea	invazie	a	uzilor.	Mai	aflăm	de	la	Psellos	că	forța	
acestei	 alianțe	 nu	 a	 fost	 impresionantă	 (dar	 nici	 neglijabilă),	 trupele	 relativ	 restrânse	
mobilizate	împotriva	ei	de	către	împăratul	Constantin	Monomahul	reușind	să	disperseze	
contingentele	misiano(sârbo)-triballe10.

Triballii	 mai	 apar	 în	 izvoarele	 bizantine,	 sub	 această	 etichetă,	 și	 în	 secolul	
următor,	la	circa	jumătate	de	secol	după	contextul	invaziei	uzilor,	fiind	de	citat	în	acest	
sens	istoricul	Niketas	Choniates11,	care,	relativ	la	întâmplările	anului	1123,	consemnează	
faptul	că	împăratul	Ioan	al	II-lea	Comnenul	a	inițiat	o	campanie	anti-triballă,	sub	pretextul	
probabil	întemeiat	al	încălcării	de	către	aceștia	a	tratatelor	cu	curtea	de	la	Constantinopol;	
campania	a	fost	una	reușită	din	perspectiva	imperială,	Choniates	reținând	că	triballii	în	
cauză	au	fost	înfrânți	și	parte	dintre	ei	(fără	îndoială,	cei	direct	implicați	în	confruntarea	
cu	Imperiul)	strămutați	în	zona	Nicomedia,	în	vecinătatea	asiatică	a	Capitalei12.	Analiza	
textului	 și	 contextului	 face	 neîndoielnic	 faptul	 că,	 și	 la	 Choniates,	 triballii	 reprezintă	
populația	străveche	de	pe	malul	sudic	al	cataractelor	Dunării,	dar	aceștia	sunt	 integrați	
unui	 tablou	politic	 dramatic	 schimbat,	 în	 care	pecenegii,	maghiarii	 și	 (poate	mai	 ales)	
cruciații	occidentali	au	contribuit	la	modificarea	ecuației	politico-militare	din	regiune.

Termenul	de	triballi	pe	care-l	preferențiază	cronicarii	romeici	nu	trebuie,	evident,	
disociat	de	populația	antică,	preromană,	a	tracilor	triballi,	care	au	locuit	în	regiunea	dată	
de-a	lungul	întregului	mileniu	I	î.Hr.,	fiind	apoi	gradual	integrați	în	Imperiul	Roman	ca	
parte	constitutivă	a	nucleului	provincial	al	Moesiei	unitare	(configurată	inițial	ca	prefectură	
a	moesilor	 și	 triballilor).	Reorganizarea	succesivă	a	 teritoriilor	sud-dunărene,	mai	 întâi	
prin	 disjuncția	 Moesia	 Superior/Inferior	 operată	 de	 Domițian,	 iar	 apoi	 prin	 reforma	
aureliano-dioclețiană	 de	 la	 cumpăna	 secolelor	 III/IV,	 va	 conferi	 din	 nou	 o	 structură	
administrativă	distinctă	pentru	regiunile	triballilor	arhaici,	 între	timp	intens	romanizați,	
prin	 apariția	 provinciei	 Dacia	 Ripensis.	 După	 refluxul	 controlului	 imperial	 al	 acestei	
provincii	din	secolul	VII,	inițial	ca	o	consecință	directă	a	constituirii	factorilor	de	putere	
8	Născut	 în	1017/1018	și	decedat	 în	1078	(sau	chiar	după	această	dată),	Constantin-Michael	Psellos	este	
un	cărturar	complet	al	clasicității	bizantine,	remarcându-se	ca	teolog,	scriitor	și	istoric,	dar	și	ca	dascăl	și	
consilier	imperial,	sub	împărații	Mihail	al	VI-lea	Bringas,	Isaac	I	Comnenul,	Constantin	al	X-lea	Doukas	și	
Mihail	al	VII-lea	Doukas.	Principala	sa	operă	istorică	este	Chronographia. 
9 Psellos-Sewter	1953,	p.	100	și	114
10	Psellos-Sewter	1953,	p.	114
11 Ca	 și	 predecesorii	 săi	 aici	 citați,	 Niketas	 Choniates	 (cca.	 1155-1217)	 a	 aparținut	 înaltei	 administrații	
imperiale,	exercitând	inclusiv	demnitățile	de	ministru	de	externe	(megas logothetes)	și	cancelar	imperial,	
poziție	de	pe	care	și-a	redactat Istoria	sa,	acoperitoare	pentru	intervalul	1118-1207.
12	Choniates-Magoulias	1984,	pg.	11
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avar	și	timpuriu-bulgar	în	bazinul	Dunării,	cancelaria	imperială	de	la	Constantinopol	s-a	
confruntat	și	cu	problema	noțională,	dar	deopotrivă	și	juridico-diplomatică,	a	desemnării	
locuitorilor	 din	 această	 provincie	 pierdută	 într-o	 manieră	 care	 să	 afirme	 continuitatea	
comunității	acestora	pe	teritoriul	dat	(și,	în	subtext,	legitimitatea	revendicărilor	imperiale	
asupra	 regiunii	 și	 locuitorilor	 ei),	 dar	 în	 același	 timp	 să	marcheze	 o	 diferențiere	 netă,	
calitativă	în	sensul	în	care	tradiția	elenistică	operase	cu	diada	grec/roman vs barbar,	dintre	
acești	 dunăreni	 romanizați	 și	 acea	 romanitate	orientală	 imperială,	 care	 (re)devenise	de 
facto	un	Sfânt	Imperiu	Roman	de	Neam	Grec.	În	acest	context,	pentru	întreaga	masă	de	
subiecți	și	foști	subiecți	ai	Romaniei	de	Constantinopol	care	se	revendicau	de	la	tradiția	
culturală	 eminamente	 latină	a	 fost	pus	 în	 circulație	 termenul	de	vlahi/valahi,	 în	vreme	
ce	pentru	fiecare	dintre	 entitățile	 regionale	 care-și	 salvgardaseră	o	oarecare	 autonomie	
administrativă	au	fost	preferați	termenii	arhaizanți	de	daci,	geți,	triballi	(ca	să	ne	limităm	
doar	la	romanitatea	dunăreană	de facto),	în	consonanță	cu	asocierea	dintre	noile	populații	
migratoare	și	cele	arhaice	care	le	precedaseră	în	aceleași	areale	geografice	–	sciți,	sarmați,	
huni	ș.a.m.d.	–	în	condițiile	în	care	elitele	bizantine	erau	cele	mai	în	măsură	să	cunoască	
faptul	că	straturile	migratoare	noi	le	încorporau	pe	cele	anterioare.

Dacă,	 în	 cultura	 administrativă	 romeică/bizantină,	 mecanismul	 de	 generare	 a	
etichetelor	 geo-demografice	 identitare	 se	 întemeia	 aproape	 exclusiv	 pe	 revalorizarea	
etnonimelor	 arhaice,	 occidentalii	 europeni,	 care-și	 revendicau	 cu	 mai	 mult	 sau	 mai	
puțin	 temei	aceeași	moștenire	 imperială	 (inclusiv	prin	ceea	ce	s-a	numit	 tardiv	Sfântul	
Imperiu	Roman	de	Neam	German),	au	optat,	în	spațiile	aflate	dincolo	de	ceea	ce	putem	
numi	vecinătatea	lor	apropiată	–	unde,	nota bene,	a	primat	tot	predilecția	pentru	formule	
arhaizante	 –	 pentru	 termeni	mai	 ușor	 de	 utilizat	 în	 orientare,	 în	 special	 prin	 apelul	 la	
referenți	 geografici.	 În	 cazul	 romanicilor	 din	 vechea	 Triballie/Dacie	 Ripensis13,	 din	
perspectiva	 surselor	 occidentale,	 eticheta	 identitară	 este	 determinată	 de	 hidronimul	
Timoc,	principalul	afluent	local	al	Dunării	–	respectiv,	ca	să	folosim	expresia	colegului	
nostru	Basarab	Constantin14,	este	asociată	cu	un	nu	foarte	enigmatic	ducat	al	timocenilor,	
ca	reper	secundar	sunt	utilizate	și	numele	principalelor	centre	urbane	locale,	în	cazul	dat	
Bononia/Vidin.	Punând	laolaltă,	așa	cum	este	și	firesc,	informațiile	relative	la	triballi	și	la	
timoceni,	vom	putea	reconstitui	o	istorie	a	acestei	formațiuni	etno-politice	de	fond	romanic	
de	la	Dunărea	cataractelor	fatalmente	fragmentară	pentru	a	doua	jumătate	a	așa-numitului	
”mileniu	al	migrațiilor”,	dar	suficient	de	bogată	pentru	a	desprinde	din	ea	imaginea	unei	
continuități	instituționale	care	ar	fi	impresionantă	dacă	n-ar	constitui	–	în	bazinul	Dunării,	
dar	și	mai	peste	tot	în	spațiul	euro-mediteranean	–	regula	evolutivă	cvasiabsolută.	Iată,	
neexhaustiv,	reperele	evenimențiale	ale	acestei	istorii	locale.

Anul	818:	Hanatul	Bulgar	cucerește	regiunea	dintre	Vidin	și	Branicevo,	ai	cărei	
locuitori	sunt	denumiți	în	izvoare	timociani.	Aceștia	își	mențin	autonomia	administrativă,	
integrarea	lor	în	statul	timpuriu-bulgar	făcându-se	ca	aliați	(soci)	ai	Hanatului	de	Pliska-

13 Ne	referim	 la	 romanici,	 întrucât	nu	există	dubiu	că	acesta	a	constituit	de-a	 lungul	primului	mileniu	și	
până	 târziu,	 în	 epoca	 premodernă,	 fondul	 etno-cultural	 al	 regiunii,	 dar	 nu	 ignorăm	 faptul	 că	 în	 diverse	
epoci	 istorice,	 elitele	 formatoare	 de	 comportamente	 politico-militare	 au	 putut	 proveni	 preponderent	 din	
comunitățile	care	și-au	exercitat	temporar	hegemonia	pe	plan	local.
14	Constantin	2017,	p.	114	și	urm.
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Preslav15.	În	temeiul	acestei	autonomii,	spre	sfârșitul	aceluiași	an,	un	duce	al	timocenilor	
face	parte	–	ne	certifică	Annales regni Francorum	–	din	ambasada	primită	de	împăratul	franc	
Ludovic	cel	Pios	la	Herstal/Aachen	din	partea	neamurilor	din	vestul	regiunii	balcanice16.

Anul	 819:	 După	 ce	 au	 participat	 la	 confruntările	 dintre	 ducele	 Liudwetus	 al	
Pannoniei	Inferior	și	ducele	Borna	al	Dalmației,	fiind	înfrânți,	o	parte	a	timocenilor	s-au	
refugiat	în	sudul	Pannoniei,	ajuns	la	acea	dată	sub	controlul	Imperiului	Franc17.

Anul	 824:	 Hanatul	 Bulgar	 recucerește	 ținutul	 Timocului,	 după	 episodul	
protectoratului	franc18.

Anul	 860:	 Prin	 scrisoarea	 din	 25	 septembrie	 către	 arhiepiscopul	 Rufus	 al	
Thesalonicului,	 Papa	 Nicolae	 I	 îi	 recunoaște	 acestuia,	 autoritatea	 ecleziastică	 asupra	
mai	multor	provincii	dunărene,	printre	care	este	explicit	menționată	și	Dacia	Ripensis;	
scrisoarea,	care	certifică	continuitatea	unei	organizări	ecleziastice	locale,	va	constitui	unul	
dintre	documentele	supuse	analizei	sinodului	de	la	Constantinopol	din	anii	869-87019.

Anul	975:	Imperiul	de	Constantinopol	cucerește	regiunea	de	la	vest	de	râul	Iskar,	
pe	 care	 o	 organizează	 sub	 forma	 themei	 Moravon;	 primul	 și,	 probabil,	 singurul	 său	
conducător	administrativ	a	fost	spătarul-strateg	Adralestos	Diogenes20.

Anul	1002:	Trupele	Imperiului	de	Constantinopol	cuceresc	regiunea	Vidin,	după	
un	asediu	de	peste	opt	 luni,	comandat	direct	de	 împăratul	Vasile	al	 II-lea;	aici	va	sosi,	
aproape	imediat	după,	principele	Ahtum	al	ducatului	de	Morisena,	pentru	a	se	pune	sub	
protecția	imperială21.

Anul	1020:	Un	edict	al	împăratului	Vasile	al	II-lea	certifică	existența	unei	episcopii	
a	Vidinului22.

Anul	 1042:	 Evadat	 de	 la	 Constantinopol	 și	 instalat	 în	 fruntea	 principatului	
de	 Diokleia,	 principele	 sârb	 Ștefan	Voislav	 lansează	 o	 serie	 de	 atacuri	 armate	 asupra	
timocenilor/triballilor.

Anul	1043:	Împăratul	Constantin	Monomahul	ordonă	o	contraofensivă	împotriva	
pozițiilor	lui	Ștefan	Voislav,	care	eșuează.

Anul	 1053:	 Mihail,	 fiul	 și	 succesorul	 lui	 Ștefan	 Voislav,	 încheie	 un	 tratat	 de	
vasalizare	 cu	 Imperiul	 de	Constantinopol,	 primind	 rangul	 de	 protospătar	 al	 sârbilor	 și	
timocenilor/triballilor.

Anul	 1064:	 O	 coaliție	 militară	 sârbo-timoceană	 (misiano-triballă,	 în	 termenii	
izvorului)	este	înfrântă	de	trupele	imperiale.

Anul	1123:	Din	poziția	de	vasali	ai	sârbilor,	timocenii/triballii	intră	în	conflict	cu	
Imperiul	de	Constantinopol,	care	lansează	o	ofensivă	împotriva	lor.	O	parte	a	timocenilor	
implicați	sunt	strămutați	în	zona	Nicomediei23.

15	Madgearu	2014,	p.	107,	Komatina	2010,	p.	58
16	Komatina	2010,	p.	56,	Collins	1998,	p.	99
17	Komatina	2010,	p.	57-58
18	Madgearu	2013,	p.	125
19 Zugravu	2008,	p.	716-719,	Madgearu	1986,	p.	319,	Frazee	1993,	p.	223
20	Madgearu	2013,	p.	126,	Komatina	2016,	p.	104
21	Skylitzes-Wortley	2010,	p.	328,	Stephenson	2004,	p.	65,	Curta	2006,	p.	244
22	Stephenson	2004,	p.	75,	Mălinaș	2016,	p.	82
23	Evenimentele	din	anii	1042-1123	sunt	cele	analizate	în	prima	parte	a	acestui	articol.
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Remus Mihai Feraru

Sărbători consacrate Demetrei în 
coloniile megariene de la Pontul 

Euxin

Feasts dedicated to Demeter in the Megarian colonies at 
Pontus Euxinus

Abstract: The study focuses on the comparative research of the feasts 
dedicated to Demeter in Megara and its Pontic colonies (Byzantion, 
Mesambria, and Callatis). In Megara and in the Megaran Pontic colonies 
Demeter was adored with a multitude of epicleses: Thesmophoros, 
Malophoros, Chthonia, and Ploutodoteira. The feasts consecrated to 
Demeter (Chthonia, Thesmophoria, Malophoria) in the Megaran Pontic 
city states display an agrarian character. On those occasions Demeter was 
celebrated under the guise of a chtonian deity and a goddess of soil fertility 
and agriculture. The Pontic colonies of Megaran origin have adopted the 
cycle of feasts set through the Megaran tradition.

Keywords: feast, Demeter, Chthonia, Thesmophoria, Malophoria, 
Megara, Pontus Euxinus

Cuvinte-cheie: sărbătoare, Demetra, Chthonia, Thesmophoria, 
Malophoria, Megara, Pontul Euxin

Sărbătorile	organizate	în	cetățile	grecești	se	aflau,	în	general,	într-o	strânsă	legătură	
cu	 practicarea	 diferitelor	 culte	 religioase.	 Sărbătorile	 publice	 erau	 prilejuri	 de	 a	 cinsti	
divinitățile	venerate	în	cetate.	În	religia	greacă,	funcția	sărbătorii	era	aceea	de	a	celebra	sau	
a	comemora	un	eveniment	sau	un	personaj	mitologic.	Sărbătorile	consacrate	divinităților	
adorate	 în	 cetățile	 grecești	 reprezentau	 repere	 fundamentale	 pentru	 organizarea	
calendarelor	 acestora.	Numele	 lunilor	 calendarului	 grec	 derivă,	 cu	 câteva	 excepții,	 de	
la	 denumirile	 sărbătorilor	 religioase	 omonime.	 Momentul	 și	 locul	 de	 desfășurare	 al	
ritualurilor	și	ceremoniilor	asociate	diferitelor	sărbători	erau	fixate	în	prealabil	prin	legi	și	
regulamente	sacre1.

1 Ferrari	2003,	742	(s.v.	sărbătoare).	
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Sărbătorile	consacrate	Demetrei	sunt	relativ	bine	atestate	atât	la	Megara	cât	și	în	
coloniile	sale	de	la	Pontul	Euxin	(Byzantion,	Chalcedon,	Heraclea	Pontica,	Mesambria,	
Callatis,	Chersonesul	Tauric).	Acest	fapt	se	explică	prin	poziția	centrală	pe	care	o	ocupă	
Demetra	 în	 panteonul	 Megarei.	 În	 egală	 măsură,	 zeița	 s-a	 bucurat	 de	 o	 popularitate	
considerabilă	 în	 coloniile	 pontice	 megariene.	 Studiul	 nostru	 are	 ca	 obiect	 cercetarea	
comparativă	 a	 sărbătorilor	 consacrate	 Demetrei	 la	 Megara	 și	 în	 coloniile	 pontice	 de	
origine	megariană.	Demersul	nostru	pleacă	de	la	premisa	că	cetățile	pontice	megariene	au	
moștenit	cultele	și	calendarul	din	metropola	lor	Megara. 

1. Metodologia cercetării
Încă	de	la	începutul	secolului	al	VIII-lea	î.	Hr.,	relația	între	numele	sărbătorilor	

grecești	 și	 cele	 ale	 lunilor	 calendarului	 este	 evidentă.	 La	 origine,	 grecii denumeau 
lunile	calendarului	după	sărbătorile	principale;	fiecare	lună	purta	un	nume	derivat	de	la	
numele	sărbătorii	omonime	sau	de	la	epicleza	zeului	cinstit	cu	acea	ocazie2.	Ritualurile	și 
ceremoniile	festive	erau	săvârșite	în	zilele	lunii	consacrate	fiecărei	divinități	importante,	
zile	fixate	prin	legi	și	regulamente	sacre.	De	exemplu,	luna	Artemisios	semnifică	„luna	
sărbătorii	Artemisia”3	celebrată	în	cinstea	zeiței	Artemis.	Prin	urmare,	existența	diferitelor	
sărbători	grecești	poate	fi	dedusă	–	 acolo	unde	acestea	nu	 sunt	 atestate	direct	de	 către	
documentele	epigrafice	–	pornind	de	la	numele	lunilor	omonime,	în	cazul	în	care	acestea	
din	urmă	sunt	menționate	în	inscripții.	La	rândul	lor,	epiclezele	divinităților	–	formate	pe	
numele	sărbătorilor	omonime	–	constituie	un	indiciu	după	care	se	poate	deduce	existența	
sărbătorilor	care	le	erau	închinate	respectivelor	zeități.	De	exemplu,	epicleza	Μαλóφορος 
o	desemnează	pe	Demetra	care	era	celebrată	cu	ocazia	sărbătorii	Μαλοφόρια. 

2. Cultul Demetrei la Megara și în coloniile pontice megariene
La	Megara,	Demetra	era	o	divinitate	ancestrală,	făcând	parte	din	panteonul	originar	

al	 cetății.	Cultul	Demetrei	 era	 practicat	 încă	din	 secolul	 al	VIII-lea	 î.Hr.	Pausanias	 ne	
relatează	că	primul	rege	megarian,	Kar	introdusese	cultul	Demetrei	la	Megara,	construind	
un	lăcaș	de	cult	(μέγαρον)	în	cinstea	zeiței4.	Demetra	este	singura	divinitate	megariană	
adorată	 pe	 cele	 două	 acropole	 ale	 Megarei,	 cea	 răsăriteană	 (Caria)5 şi	 cea	 apuseană	
(Alcathoos)6.	De	altfel,	cel	mai	vechi	nucleu	religios	al	Megarei,	situat	în	situl	arheologic	
de	 coastă	 de	 la	Nisaia,	 pare	 să	 fie	 dominat	 de	 către	Demetra	 în	 asociere	 cu	 Poseidon	
2	Casevitz	1991,	110-112.	
3 Luna Artemisios	este	atestată	în	calendarele	cetăților	din	aproape	toate	regiunile	Greciei	antice,	inclusiv	
în	 Macedonia.	 Artemisios	 face	 parte	 din	 calendarele	 cetăților	 doriene,	 vezi	 Trümpy	 1997,	 122,	 125;	
Miroux1976,	234-235;	236-237.	
4	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),I,	39,	5,	(p.	115):	„Se	zice	că	orașul	[Megara]	a	primit	acest	nume,	
atunci	când	stăpânea	acolo	Kar,	fiul	lui	Phoroneus;	atunci	se	spune	că	ei	[megarienii]	au	zidit	pentru	prima	
oară	lăcașuri	sfinte	închinate Demetrei și	locuitorii	au	numit	orașul	lor	Megara”;	Pausanias,	Călătorie în 
Grecia	(1974),	I,	40,	6,	(p.	117):	„tot	aici	se	află	ceea	ce	se	numește	megaronul Demetrei.	Se	spunea	că	Kar	
îl	construise	în	timpul	domniei	sale”.	Din	textul	lui	Pausanias	s-ar	putea	înțelege	că	numele	cetății	Megara	
derivă	de	la	megaron,	lăcașul	de	cult	consacrat	Demetrei,	situat	pe	acropola	Karia,	Antonetti	1998,	36.	
5	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	40,	6	(p.	117).	
6	Pausanias,	Călătorie în Grecia	 (1974),	 I,	42,	6-7,	 (p.	121-122):	 „Există	de	asemenea	 (pe	acropolă)	un	
templu	al	zeiței	Demetra	Thesmophoros”;	Antonetti	1999,	17.	Antonetti,	1998,	35-36.	
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Enyalios	 și	 Zeus	Meilichios7.	 Pausanias	 semnalează	
la	Nisaia	existența	unui	sanctuar	(ἱερóν)	al	Demetrei	
Malophoros8 al	cărei	cult	datează	cel	puțin	din	primele	
decenii	 ale	 mileniului	 I	 î.Hr.9.	 Așadar,	 Demetra	
megariană	este	o	divinitate	chtoniană	care	se	prezintă	
sub	două	aspecte	distincte.	Pe	de	o	parte,	în	calitate	de	
zeiță	 a	Thesmophoriilor,	Demetra	 beneficiază	de	 un	
cult	 localizat	 intra-muros,	 chiar	 în	 centrul	Megarei;	
pe	 de	 altă	 parte,	 zeița	 este	 venerată	 în	 ipostaza	 de	
Malophoros	într-un	sanctuar	extra-urban.	

La	Megara,	Demetra	era	adorată	cu	epiclezele	
Θεσμóφορος Μαλóφορος.	 Epitetul	 Θεσμóφορος 
este	 asociat	 în	 mod	 obișnuit	 cu	 numele	 Demetrei.	
Sensul	 său	 este	 ambiguu;	 el	 poate	 fi	 interpretat	
fie	 ca	 „dătătoare	 de	 legi”10	 (sens	 bine	 atestat),	 fie	
„cea	 care	 primește	 θεσμοί”,	 adică	 „obiecte	 sacre”	
sau	 „depuneri	 sacre”	 cu	 evidentă	 valoare	magică	 și	
simbolică11.	Acest	din	urmă	sens	face	aluzie	la	ritualul	
săvârșit	 în	 prima	 zi	 a	 sărbătorii	 Θεσμοφóρια,	 care	
consta	din	 adunarea	ofrandelor	 consacrate	Demetrei	
din	 gropile	 pentru	 sacrificii	 (μέγαρα)12.	 De	 altfel,	
epicleza	Thesmophoros	derivă	de	la	numele	sărbătorii	
omonime,	Thesmophoria. 

Potrivit	lui	Pausanias,	Demetra	era	venerată	cu	epicleza	Μαλóφορος.	El	oferă	o	
explicație	etimologică	fantezistă	a	acestei	epicleze:	„primii	crescători	de	oi	de	la	Megara	
o	 numiseră	 pe	 Demetra	 Malophoros”13.	 În	 mod	 evident,	 Pausanias	 apropie	 epitetul	
Μαλóφορος	de	cuvântul	μῆλον	care	înseamnă	„oaie”14;	prin	urmare	Malophoros	are	sensul	
de	„cea	care	aduce	oile”.	De	aceea,	Demetra	era	percepută	ca	o	protectoare	a	turmelor.	
S-a	dovedit	că	explicația	lui	Pausanias	nu	este	corectă	din	punct	de	vedere	lingvistic15. 
Epitetul	Malophoros	s-a	format	mai	degrabă	pe	cuvântul	dorian	μᾶλον,	„măr”16.	Este	foarte	
probabil	ca	Malophoros	să	fi	derivat	de	la	numele	unei	presupuse	sărbători,	Malophoria 
celebrată	 în	 cinstea	 Demetrei	 care	 era	 adorată	 în	 ipostaza	 de	 divinitate	 protectoare	 a	

7	Tucidide	IV,	67,	2;	118,	4	apud Antonetti	1998,	36.	
8	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	44,	3-4,	(p.	125):	„Iar	dacă	cobori	în	portul	care	și	astăzi	poartă	
numele	de	Nisaia	dai	de	un	templu	al	zeiței	Demetra	Malophoros”;	vezi	și	Antonetti	1998,	36;	Lévêque-
Antonetti	1990	198-199.	
9 Bremmer	2012,	32.	
10	Chantraine	1970,	432	(s.v.	θεσμóς).	Cuvântul	θεσμóςare	în	mod	obișnuit	sensul	de	regulă, ordin,	lege. 
Cuvântul	θεσμóφορος	este	un	compus	al	lui	θεσμóς,	având	sensul	de	„care	aduce	legile,	care	civilizează”.	
11 Bremmer,	2012,	27;	Ferrari,	2003,	821,	(s.v.	Tesmoforia).
12	Ferrari,	2003,	822,	(s.v.	Tesmoforia).	
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pomilor	fructiferi17.	Cultul	Demetrei	Malophoros a	fost	adoptat	de	coloniile	megariene	
din	Sicilia	(Selinunt)	și	de	la	Pontul	Euxin	(Byzantion,	Anchialos,	Mesambria,	Callatis).	
El	este	bine	atestat	la	Selinunt,	o	colonie	a	Megarei	Hyblaea,	unde	a	fost	descoperit	un	
sanctuar	al	Demetrei	Malophoros	care	datează	din	590-580	î.Hr.18. 

Demetra	ocupă	un	loc	important	în	pantheonul	Chalcedonului	alături	de	Apollon.	
Capul	 zeiţei	 este	 reprezentat	 pe	 monedele	 locale19.	 Singura	 noastră	 informaţie	 despre	
cultul	Demetrei	la	Heraclea	Pontica	este	furnizată	de	o	notiţă	a	lui	Hesychius:	Пάμπανον 
ἡΔημήτηρ ἐν Ἡρακλείᾳ.	 Capul	 Demetrei	 este	 reprezentat	 pe	 monedele	 din	 epoca	
imperială20.

Numele	lunii	Malophorios,	atestată	epigrafic	la	Byzantion,	sugerează	o	posibilă	
prezenţă	a	Demetrei	Malophoros	în	panteonul	cetăţii.	În	egală	măsură,	existenţa	cultului	
Demetrei Malophoros	 la	Byzantion	poate	fi	admisă	pe	baza	atestării	 sale	 în	metropola	
Megara21,	cât	şi	în	coloniile	megariene	de	la	Pontul	Euxin	(Callatis,	Mesambria,	Anchialos)	
şi	din	Sicilia	(Selinunt)22.

La	Callatis,	Demetra	era	adorată	încă	de	la	întemeierea	coloniei;	ea	făcea	parte	cu	
siguranță	din	panteonul	originar	al	Callatisului,	aparţinând	grupului	divinităților	chtoniene.	
Zeița	era	invocată	cu	epiclezele	Χθονία	și	Πλουτοδóτειρα	(„Cea	dătătoare	de	bogăţie”),	
ceea	ce	 indică	 faptul	 că	 ea	 era	 adorată	 în	 ipostaza	de	divinitate	 a	pământului	 arat	 şi	 a	
agriculturii23.	Epicleza	Χθονία	apare	într-o	listă	de	divinităţi	callatiene	datată	în	secolul	
al	IV-lea	î.Hr..	Deşi	epitetul	Chthonia	figurează	alături	de	numele	Artemidei24,	el	aparţine	
fără	 îndoială	Demetrei.	Vechimea	 şi	 importanţa	cultului	Demetrei	Chthonia	 la	Callatis	
sunt	 confirmate	 de	 poziţia	 zeiței	 alături	 de	 Dionysos	Patroos,	Bakcheus şi Dasyllios,	
Afrodita Pandamos,	Peitho,	Artemis	şi	Kronos;	acestea	sunt	cele	mai	importante	divinităţi	
ale	cetăţii,	aparţinând	„moştenirii	megariene”25. 

Un	decret	onorific	de	la	sfârșitul	secolului	I	î.Hr.	ne	informează	despre	existenţa	
la	Callatis	 a	 unei	 asociaţii	 de	 adoratori	 (θοινᾶται)	 ai	Demetrei	Chthonia26. Denumirea 
membrilor	 asociației	–	θοινᾶται	–	derivă	de	 la	 cuvântul	 θοινή,	banchet sacru,	 ceea	ce	
demonstrează	că	asociaţia	thoinatai-lor	era	însărcinată	cu	organizarea	banchetelor	sacre	
cu	ocazia	sărbătorilor	consacrate	Demetrei	Chthonia27.
17	În	acest	sens,	vezi	invocația	lui	Callimachos	către	Demetra	(Hymne	VII,	136):	„Φέρεμάλα,	φέρεστάχυν”,	
(„Dăruiește-ne	fructe,	dăruiește-ne	grâu!”),	Hanell	1934,	175-176.	Pentru	explicarea	epiclezei	Malophoros,	
vezi	și	Mantzoulinou-Richards	1986,	15-22.	
18	Dewailly	1992,	3-9.	
19 Hanell	1934,	180.	
20	Hanell	1934,	180.	
21	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	44,	3,	(p.	125).	
22	Dubois	1989,	61,	nr.	54	(datare:	475-450	î.	Hr.);	Dubois	1989,	75,	nr.	78,	r.	5	(datare:	450	î.	Hr.).
23	Ferrari	2003,	276,	(s.v.	Demetra).	
24	ISM	III,	48	A:	„[Διόν]υσοςΠα[τρῷος]	/	[Δι]όνυσοςΒακ[χεύς]	/	ἈφροδίταΠά[νδημος]	/	Πειθώ,	Δασύ[λλιος] 
/	Ἄρτεμις, Χθ̣[ονία(?)]	/	Κρόνο[ς	------]”.	
25	O	bună	parte	dintre	divinităţile	menţionate	în	inscripţia	oraculară	de	la	Callatis,	cu	excepţia	Artemidei	şi	
a	lui	Kronos,	se	regăsesc	în	descrierea	consacrată	de	către	Pausanias	[Călătorie în Grecia	(1974),	I,	43,	5-6,	
p.	123-124]	a	panteonului	megarian.	
26	ISMΙΙΙ,	 40,	 r.	 1-2:	 „ἔδοξετοῖς θοινάταιςτᾶςΔά/ματροςτᾶς Χθονίας·	 /	Νουμήνιος Νουμηνίουεἶπε·κτλ.”.	
Se	pare	că	decretul	în	cinstea	lui	Ariston,	fiul	lui	Ariston	de	la	Callatis	a	fost	promulgat	de	către	aceeaşi 
asociaţie	de	adoratori	ai	Demetrei	Chthonia,	ISM	III,	41,	r.	8	(sfârșitul	secolului	al	IV-lea	î.	Hr.).	
27	Avram,	în	ISM	III,	105-106.	
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În	 epoca	 imperială	 o	 asociaţie	 de	 cult	 îi	 consacră	 o	 dedicaţie	 Demetrei	
Πλουτοδóτειρα	(„Cea	dătătoare	de	bogăţie”);	acest	epitet	corespunde	funcţiei	Demetrei	
de	divinitate	a	agriculturii28.

Deşi	 epicleza	 Demetrei,	 Malophoros	 nu	 este	 atestată	 la	 Callatis,	 ea	 poate	 fi	
presupusă	pe	baza	atestării	lunii	Μαλοφóριος29	al	cărui	nume	derivă	de	la	această	epicleză.	
Totuşi,	 existenţa	 lumii	Malophorios	 în	 calendarul	
callatian	 nu	 constituie	 un	 argument	 suficient,	
deoarece	calendarul	fusese	adus	la	Callatis	de	către	
coloniştii	din	Heraclea	Pontica,	care,	la	rândul	lor	îl	
preluaseră	de	la	Megara30.	Un	argument	în	favoarea	
existenţei	cultului	Demetrei	Malophoros	la	Callatis	
îl	 constituie	 faptul	 că	 acest	 cult	 este	 atestat	 la	
Mesambria31.

Documentele	 numismatice	 confirmă	
existenţa	 cultului	 Demetrei	 la	 Callatis.	 Capul	
Demetrei şi	simbolul	său,	spicul	sunt	reprezentate	
pe	monedele	de	bronz	datate	în	epocile	elenistică	şi	
imperială32.

Cultul	 Demetrei	 Malophoros este atestat 
la	Anchialos33,	 o	 aşezare	 întemeiată	 de	Apollonia	
Pontica,	 care	 se	 afla	 în	 zona	 de	 influenţă	 a	
Mesambriei.	 Având	 în	 vedere	 că	 Demetra	 era	
venerată	cu	epicleza	Malophoros	exclusiv	la	Megara	şi	în	coloniile	sale	este	cert	faptul	
că	 cultul	Demetrei	Malophoros	 era	 originar	 din	Mesambria	 sau	 chiar	 fusese	 impus	 la	
Anchialos	de	către	mesambrieni34. Demeter Malophoros	era	venerată	la	Selinunt,	colonie	
a	Megarei	Hyblaea,	unde	zeiţa	avea	propriul	său	sanctuar35.

O	stelă	funerară	descoperită	la	Mesambria	a	fost	ridicată	pentru	o	preoteasă	a	zeiţelor	
Demetra	 şi	Cora	 Persefona,	 ale	 căror	 nume	 sunt	 asociate	 cu	 epitetul	Θεσμοφόροι (sau 
τὼΘεσμοφόρω)36.	Cultul	Demetrei	Thesmophoros	(„Legiuitoarea”)	este	atestat	la	Megara	
unde	potrivit	lui	Pausanias,	zeiţa	avea	propriul	ei	sanctuar37.	Un	alt	decret	mesambrian	de	
la	 sfârşitul	 secolului	al	 IV-lea	–	 începutul	 secolului	al	 III-lea	 î.Hr.	cinsteşte	o	preoteasă	
a Demetrei şi	Corei	Persefona	„care	 s-a	 îngrijit	de	 sacrificii	 într-un	mod	onorabil	 şi	 cu	
pioşenie”38.

30	Chiekova	2008,	121;	Avram	în	ISM	III,	93-94.
31 IGB	I2	370	bis;	inscripţia	provine	de	la	Anchialos,	o	aşezare	situată	în	zona	de	influenţă	a	Mesambriei.	
32	Chiekova	2008,	121-122.
33 IGB	 I2	370	bis:	„Ἀγαθῆιτύχη[ι].	 /	Φιλήτηθεᾷ	 /	Μαλοφόρῳ	/	εὐχαριστήριον”	 („Noroc	bun!	Philete	 (i-a	
consacrat)	lui	Malophorios	în	semn	de	recunoștință”).	
34	Vezi,	Velkov	1980,	117-124.
35	Riotto	1985,	25-51.	
36	IGB	 I2,	 342:	 „Χαῖρεἱερέα	 /	 Θεσμοφόρων	 /	 Ἁγησίλα	 /	 [Πλο]υτίωνος”	 („Salutare,	 preoteasă	 a	 zeițelor	
Thesmophore, Agesila,	fiica	lui	Ploution”).	
37	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	42,	6,	(p.	121-122).	
38	 IGB	 V,	 5095:	 „	 (…)	 γενομένατετᾶς Δάμα/τροςκαὶ Κόρραςἱέρειατῶντεἱερῶνκα/[λῶςκαὶ]
ὁσίωςπροέστακαὶτῶμπολ[ι]/τᾶνθετος(?)	ἐπιμελου[-------]”.	
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Efigia	Demetrei	şi	cununa	de	spice,	simbolul	zeiţei	sunt	reprezentate	pe	o	serie	de	
monede	de	bronz	descoperite	la	Mesambria39.

3. Sărbătoarea Chthonia
Cultul	Demetrei	Χθονία	este	atestat	la	Callatis.	Demetra	Chthonia	era	celebrată	

probabil	de	către	callatieni	cu	ocazia	sărbătorii	Chthonia.	Un	argument	în	favoarea	celebrării	
acestei	 sărbători	 îl	 constituie	 atestarea	 la	 Callatis	 a	 unei	 asociaţii	 cultuale	 a	Demetrei	
Chthonia,	ai	cărei	membri	(θοινᾶται)	erau	responsabili	cu	organizarea	banchetelor	sacre	
aferente Chthoniei.	De	 altfel	 se	 ştie	 că	 banchetul	 sacru	 ocupa	 un	 loc	 central	 în	 cultul	
Demetrei,	precum	dovedesc	mai	multe	regulamente	sacre	care	menţionează	persoanele	
însărcinate	cu	organizarea	banchetelor	(θοιναρμóστρια şi ὑποθοιναρμόστριαι)40.

Potrivit	lui	Pausanias,	sărbătoarea	Chthonia	era	celebrată	anual	la	Hermiona,	în	
timpul	verii,	în	cinstea	Demetrei	Chthonia: „… Chthonia	a	fost	adusă	de	către	Demetra	
la	Hermionaşi	ea	a	înălțat	sanctuarul	pentru	hermionieni.	Această	divinitate	se	numeşte	
Chthonia şi	ei	celebrează	sărbătoarea	Chthonia	o	dată	pe	an,	în	timpul	verii…”41. 

4. Sărbătoarea Thesmophoria
Sărbătoarea	Θεσμοφόρια	era	consacrată	Demetrei	Θεσμóφορος,	fiind	celebrată	în	

ansamblul	lumii	greceşti,	atât	în	cetăţile	ioniene,	cât	şi	în	cele	doriene.	Existenţa	sărbătorii	
Thesmophoria	poate	fi	dedusă	pe	baza	atestării	 epigrafice	a	 lunii	Θεσμοφόριος42 sau a 
epiclezei	 Θεσμóφορος.	 La	Megara,	 Demetra	 Thesmophoros	 era	 celebrată	 în	 templele	
sale	situate	pe	acropola	Caria	(megaronul Demetrei)43şi	pe	acropola	Alcathoos	(templul	
Demetrei Thesmophoros)44. 

Cultul	DemetreiThesmophoros	era	unul	dintre	principalele	culte	ale	Megarei.	De	
altfel,	potrivit	lui	Pausanias,	megarienii	înșiși	considerau	că	numele	cetăţii	lor	derivă	de	
la	cel	al	megaronului	Demetrei,	care	are	o	legătură	directă	cu	Thesmophoria.	Începând	
din	 epoca	 clasică,	 megaronul	 este	 utilizat	 îndeosebi	 în	 cultele	 divinităților	 chtoniene	
pentru	 săvârșirea	 sacrificiilor;	 termenul	 megaron	 desemnează	 construcțiile	 subterane,	
fiind	semantic	echivalent	cu	bothros,	groapă	pentru	sacrificii45.	În	timpul	Thesmophoriilor	
ateniene,	femeile	îi	sacrificau	purcei	Demetrei,	aruncându-i	vii	în	gropile	numite	megara46;	

39 Chiekova	2008,	124.	
40	LSCG	65,	r.	30-31,	p.	131	(regulament	al	misterelor	Demetrei	din	Andania,	92	î.	Hr.);	LSCG	66,	r.	6-8	
(regulament	din	Messenia,	secolul	al	III-lea	î.	Hr.);	LSCG	64,	r.	12	(regulament	de	cult	din	Messenia,	191	î.	
Hr);	vezi	şi	Chiekova	2008,	120-121	şi	n.	129,	cu	numeroase	exemple.	
41	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	II,	35,	5,	(p.	205-206);	vezi	şiIG	IV,	679,	r.	13-17	(secolele	III-II	î.	
Hr.)	care	menţionează	sacrificiile	săvârşite	la	Hermiona	cu	ocazia	celebrării	sărbătorii	Chthonia consacrate 
Demetrei Chthonia. 
42	Luna Thesmophorios	este	atestată	în	Rhodos,	Creta,	Sicilia	şi	Magna	Grecia	(IG	XIV,	2393,	11,	22,	41,	50,	
75,	96,	etc.);	în	Rhodos	și	Creta,	luna	Thesmophorios	este	echivalentul	lunii	attice	Pyanepsion	(octombrie-
noiembrie)	în	timpul	căreia	aveau	loc	Thesmophoriile	ateniene.	
43	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	39,	5,	(p.	115);	40,	6,	(p.	117).	
44	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	42,	6-7,	(p.	121-122).	
45	Chiekova	2008,	117-118.	
46	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1982),	IX,	8,	1	(p.	197):	„Trecând	acum	dincolo	de	Asopos,	la	o	depărtare	
de	aproape	zece	stadii	de	oraș,	întâlnești	ruinele	de	la	Potniai	și,	între	ele,	dumbrava	sfântă	a	Demetrei	și	
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acesta	era	un	ritual	specific	al	Thesmophoriilor,	fiind	atestat	și	la	Delos47.	Numeroasele	
camere	 subterane	 descoperite	 la	 Megara	 ar	 fi	 fost	 utilizate	 cu	 ocazia	 sărbătorii	
Thesmophoria;	acestea	aveau	și	o	utilitate	practică	servind	la	depozitarea	cerealelor48. 

Deşi	 Thesmophoria	 nu	 este	 atestată	 direct	 în	 cetăţile	 pontice,	 există	 o	 mare	
probabilitate	ca	sărbătoarea	în	cinstea	Demetrei	să	fie	celebrată	în	Pontul	Euxin,	dacă	ar	fi	
să	judecăm	după	cele	câteva	indicii	pe	care	ni	le	furnizează	inscripţiile	referitoare	la	cultul	
Demetrei Thesmophoros. Ştefan	din	Bizanţ	propune	o	explicaţie	etimologică	fantezistă	a	
numelui	cetăţii	Callatis,	care	ar	deriva	de	la	cuvântul	κάλαθος,	coşul	utilizat	în	ritualurile	
săvârşite	cu	ocazia	Thesmophoriilor49.	În	orice	caz,	explicaţia	oferită	de	către	Ştefan din 
Bizanţ	 reflectă	o	 realitate	 religioasă;	pe	 temeiul	acestei	 explicaţii	 s-ar	putea	presupune	
că	Thesmophoriile	erau	celebrate	la	Callatis.	Cultul	Demetrei	Thesmophoros este atestat 
la	 Mesambria,	 precum	 indică	 inscripţia	 funerară	 a	Agesilei,	 fiica	 lui	 Ploution	 care	 a	

îndeplinit	funcţia	de	preoteasă	a	zeiţelor	Demetra	şi	
Cora	Persefona,	patroanele	Thesmophoriilor50.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 data	 celebrării	
Thesmophoriilor,	 izvoarele	 literare	 şi	 epigrafice	
ne	 furnizează	 informaţii	 contradictorii.	 La	Atena,	
sărbătoarea	avea	loc	între	11	și	13	a	lunii	Pyanepsion 
(octombrie-noiembrie),	în	momentul	însămânţărilor	
de	toamnă51.	În	schimb,	pe	baza	corespondenţei	între	
lunile	Thesmophorios	din	calendarul	Rhodosului	şi	
Boedromion	attică	(septembrie-octombrie)	se	poate	
presupune	 că	 Thesmophoriile	 erau	 celebrate	 în	
septembrie-octombrie.	 La	 Delos	 sărbătoarea	 avea	
loc	puţin	mai	devreme,	în	cursul	lunii	Metageitnion 
locale52	 care	 corespunde	 lunii	Metageitnion attice 
(august-septembrie)53.	 La	 Eretria,	 Thesmophoriile	
aveau	 loc	 la	 sfârşitul	 verii54.	 Aşadar,	 momentul	

celebrării	Thesmophoriilor	varia	între	sfârşitul	verii	şi	al	toamnei.	
Din	punct	de	vedere	etimologic,	numele	sărbătorii	Θεσμοφóρια	pare	să	fie	legat	de	

verbul	τίθημι,	„a	pune”,	sugerând	interpretarea	sa	ca	„sărbătoarea	depunerii	de	θεσμοί”,	
adică	„obiecte	sacre”	sau	„depuneri	sacre”	cu	evidentă	valoare	magică	și	simbolică55. Acest 
Corei	(…).	La	o	dată	stabilită,	pe	lângă	celelalte	practici	religioase,	locuitorii	obișnuiesc	să	arunce	în	așa-
numitele	megara	[jertfe],	adică	purceluși	abia	născuți”;	Nilsson	1906,	321.	
47	IG	XI,	459,	r.	61.	
48	Apud	Robu	2014,	104,	n.	397.	
49	Ştefan	din	Bizanţs.vΚάλλατις.	ὡςκάλαθος	εὑρέθηἐοικώςτοῖς θεσμοφοριακοῖς	[Callatis;	(se	zice)	că	în	el	
s-a	găsit	un	coş	asemănător	cu	cele	de	la	Thesmophorii,	vezi	Ştefan	din	Bizanţ	s.v.	„Κάλλατις”	în	FHDR 
II,	338-339.	
50	IGB	I2,	342.	
51	Deubner	1966,	52.	
52	IG	XI,	290,	r.	5:	„Мεταγειτνιῶνος.ἐκφιάλης	...	παρὰ	ταμίουεἰς	/	θεσμοφó[ρια---]”	(„În	luna	Metageitnion;	
din vistieria pentru Thesmophoria”)	(secolul	al	II-lea	î.	Hr.).
53	Trümpy	1997,	63-64.	
54	Plutarh,	Quaestionesgraecae (Moralia	298B).
55	Bremmer,	2012,	27;	Ferrari,	2003,	821,	(s.v.	Tesmoforia).
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din	urmă	sens	face	aluzie	la	ritualul	săvârșit	în	prima	zi	a	Thesmophoriilor,	care	consta	din	
adunarea	ofrandelor	consacrate	Demetrei	din	gropile	pentru	sacrificii	(μέγαρα)56.

Thesmophoriile	se	desfăşurau	la	Atena	între	11	şi	13	ale	lunii	Pyanepsion	(octombrie-
noiembrie).	Sărbătoarea	cuprindea	ritualuri	de	purificare,	fertilitate	şi	fecunditate.	Diodor	
din	Sicilia	ne	informează	că	Thesmophoriile	durau	zece	zile	la	Selinuntşi	în	toată	Sicilia;	
ele	erau	celebrate	cu	ocazia	însămânţărilor	de	iarnă57.

Thesmophoriile	erau	rezervate	doar	femeilor;	este	vorba	de	soţiile	cetăţenilor.	La	
Atena	 erau	 excluse	 de	 la	 sărbătoare	 tinerele	 necăsătorite,	 concubinele	 şibărbaţii.	 Cele	
trei	zile	ale	Thesmophoriilor	attice	erau	precedate	de	un	fel	de	„retragere”	a	femeilor	la	
capul	Kolias,	situat	în	faţa	portului	Pireu,	la	35	de	stadii	de	Atena.	Femeile	săvârşeau	un	
sacrificiu	într-un	sanctuar	al	Demetrei	Thesmophoros	şi	al	Corei	Persefona58. 

În	 11	 Pyanepsion	 –	 prima	 zi	 a	 Thesmophoriilor	 –	 femeile	 „se	 întorceau”	 în	
sanctuarul	atenian	al	Demetrei	Thesmophoros,	situat	pe	colina	Pnyx;	de	aceea,	această	zi	se	
numea ἄνοδος	(„reurcarea”).	Ritualul	săvârșit	în	prima	zi	a	Thesmophoriilor	avea	legătură	
cu	episodul	răpirii	Persefonei	de	către	Hades.	Participantele	la	ritual	(ἀντλήτριαι,	„cele	
care	 scoteau	din	puţ”)	adunau	din	gropile	pentru	 sacrificii	 (megara)	 resturile	purceilor	
jertifiţi	în	anul	precedent	–	probabil	cu	ocazia	sărbătorii	Skira	–	precum	şi	figurine	de	aluat	
reprezentând	şerpişi	organe	sexuale59.	Ele	amestecau	aceste	resturi	cu	seminţeşi	depuneau	
amestecul	rezultat	pe	altare	 înainte	de	a-l	 răspândi	pe	ogoare.	Scopul	acestui	 ritual	era	
acela	de	a	asigura	fertilitatea	pământului	şi	a	recoltelor	viitoare	şi	deopotrivă	fecunditatea	
femeilor.	Funcţia	agrară	a	ritualului	pare	evidentă60.

A	doua	zi	a	Thesmophoriilor	(Νηστεία,	„Postul”)	comemorează	doliul	Demetrei	
pentru	pierderea	fiicei	sale.	Femeile	urcau	în	procesiune	pe	colina	Pnyx	şi îşi	petreceau	
ziua	 aşezate	 pe	 litiere	 făcute	 din	 ramuri	 de	 mielărea,	 o	 plantă	 „antiafrodisiacă”,	 fără	
să	mănânce	 şi	 să	bea.	Această	 retragere	 temporară	 în	 castitate	urma	 să	 inducă	 în	mod	
paradoxal	contrariul	său,	fecunditatea	procreatoare	a	femeilor61.

În	cea	de	a	treia	zi	a	sărbătorilor	(Καλλιγένεια,	„frumoasa	generaţie”)	era	invocată	
Kalligeneia	(„zeiţa	care	naşte	copii	frumoşi”),	care	se	identifică	cu	Demetra	însăşi;	după	
aceea,	Demetrei,	în	calitate	de	zeiță	a	fecundității	omenești,	îi	era	consacrată	o	ofrandă	
(panspermia)	care	era	urmată	de	banchete	pentru	celebrarea	întoarcerii	Persefonei62.

5. Sărbătoarea Malophoria
Sărbătoarea	Μαλοφόριαera	consacrată	Demetrei	Malophoros	care	era	adorată	în	

ipostaza	de	divinitate	protectoare	a	pomilor	fructiferi.	Mai	precis,	epicleza	Malophoros 
face	referire	la	„sărbătoarea	merelor”	care	celebra	„epifania	originară	a	mărului”	dăruit	de	
către	Demetra	Malophoros,	„zeița	care	poartă	fructele	pământului”.	Cei	care	participau	la	

56	Ferrari,	2003,	822,	(s.v.	Tesmoforia).	
57	Diodor	din	Sicilia,	V,	4,	7,	apud Dewailly	1992,	9,	n.	20;	Burkert	1987,	242.	
58	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	31,	1,	(p.	99).	
59	Jost	1992,	166;	Burkert	1987,	242-243.	
60	Jost	1992,	166,	Ferrari	2003,	822	(s.v.	Tesmoforia);	Bremmer	2012,	28;	Burkert	1987,	242-243.
61	Jost	1992,	166,	Ferrari	2003,	822	(s.v.	Tesmoforia);	Bremmer	2012,	29;	Burkert	1987,	243-244.
62	Jost	1992,	166-167;	Ferrari	2003,	822;	Bremmer	2012,	29-30;	Burkert	1987,	244-245.
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sărbătoare	îi	consacrau	zeiței	ofrande	de	fructe63. 
Malophoria	 era	 celebrată	 la	 Megara,	 Selinunt 

(în	 Sicilia)	 şi	 în	 coloniile	 pontice	 de	 origine	 megariană.	
Celebrarea	 Malophoriilor	 poate	 fi	 dedusă	 la	 Byzantion,	
Mesambriaşi	 Callatis	 pe	 baza	 atestării	 lunii	 Malophorios 
(septembrie)	în	calendarele	acestor	cetăţi64,	cât	şi	a	epiclezei	
Malophoros	 specifică	 Demetrei65. Malophoria era foarte 
probabil	 o	 sărbătoare	 a	 recoltei	 fructelor,	 fiind	 celebrată	
în	 luna	 septembrie66.	 Epicleza	 Malophoros	 se	 potriveşte	
bine	 unei	 zeiţe	 celebrate	 la	 începutul	 toamnei,	 Demetra	
Malophoros	fiind	zeița	care	dăruieşte	fructele	coapte67. 

Concluzii
Coloniile	 pontice	 de	 origine	megariană	 au	 adoptat	 ciclul	 sărbătorilor	 fixat	 prin	

tradiția	megariană.	Cultul	Demetrei	a	jucat	un	rol	important	în	fixarea	calendarelor	Megarei	
și	ale	coloniilor	sale	pontice.	Sărbătoarea	Malophoria	atestată	la	Byzantion,	Mesambria	
și	Callatis	 a	 furnizat	 numele	 lunii	Malophorios	 (septembrie).	De	 altfel,	 existența	 lunii	
Malophorios	 și	 a	 sărbătorii	 Malophoria	 în	 calendarele	 coloniilor	 pontice	 megariene	
indică	 popularitatea	 și	 vechimea	 cultului	 Demetrei.	 Cu	 ocazia	 sărbătorilor	 Chthonia, 
Thesmophoria și	Malophoria,	care	prezintă	un	caracter	agrar,	Demetra	era	celebrată	în	
ipostaza	de	divinitate	chtoniană	și	zeiță	a	fertilității	pământului	și	a	agriculturii.	De	altfel,	
ciclul	sărbătorilor	grecești	cu	caracter	agrar	reproduce	în	ritual	ceea	ce	tradiția	a	fixat	cu	
ajutorul	mitului,	 adică	 dispariția	 și	 apariția	 Persefonei	 și	 șederea	 ei	 succesiv	 în	 lumea	
morților	și	printre	cei	vii.
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Dan Negrescu

Repere axiologice antice în Evul 
Mediu: Despre minciună

Ancient Axiological Landmarks in the Middle Ages:  
About Lying

Abstract: The proposed author lived between 1616 and 1665, born 
in the town of Unna in North Rhine-Westphalia. He was a remarkable 
personality of his time through his legal knowledge especially in the field of 
citizenship, as evidenced by the works Iconographia municipalis. Sive de 
iure et iurisdictione municipiorum (published in five editions between 1650 
and 1657) and Politia municipalis, published in seven editions around the 
same time. But without a doubt his most interesting and intriguing treatise 
already by title remains the Treatise on Lies.

Keywords: Conrad Zahn, Seneca, Ovidius, Plinius Senior, truth/veritas, 
to lie/mentiri

Cuvinte-cheie: Conrad Zahn, Seneca, Ovidius, Plinius Senior, adevăr/
veritas, a minți/mentiri

Autorul	propus	a	trăit	în	perioada	1616	–	1665,	născut	în	localitatea	Unna	din	Renania	
de	Nord	-	Westphalia.	A	fost	o	personalitate	remarcabilă	a	epocii	sale	prin	cunoștințele	sale	
juridice	mai	 ales	 în	 sfera	 civismului,	 dovadă	 fiind	 în	 acest	 sens	 lucrările	 Iconographia 
municipalis. Sive de iure et iurisdictione municipiorum (apărută	în	cinci	ediții	în	perioada	
1650	–	1657)	și	Politia municipalis, publicată	în	șapte	ediții	cam	în	aceeași	perioadă.	Dar	
fără	îndoială	că	tratatul	său	cel	mai	interesant	și	intrigant	deja	prin	titlu	rămâne	Tratatul 
despre minciuni.	În	accepțiunea	autorului	medieval,	minciuna	e	un	fenomen	quasi	general	
uman,	adică	mai	direct	spus	 toată	 lumea	minte	 într-un	fel	 sau	altul;	adică	prezumția	de	
minciună	e	generală	de	vreme	ce	și	copilul	care	încă	nu	rostește	se	prezumă	că	minte;	nu	
mai	vorbim	de	teologi,	medici,	juriști,	politicieni	și	multe	alte	categorii.

În	fapt,	Zahn,	chiar	dacă	nu	o	exprimă	explicit,	reface	etimologia	latină	a	termenilor,	
fapt	pentru	care	întreaga	lui	demonstrație	stă	în	picioare:	verbul	latinesc	mentiri (a minți) 
cu	o	recurență	firească	până	la	urmă	în	Tratat,	are	aceeași	rădăcină	cu	substantivul	mens 
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(minte, gândire, inteligență), de	unde,	dacă	nu	 logic,	măcar	firesc,	nu	minte	doar	cel	
lipsit	de	…	minte.	Și,	astfel,	devine	clar	că	(aproape)	 toată	 lumea	minte.	De	reținut	că	
în	româna	veche	cu	moștenirea	ei	latină,	forma	„mințești”	duce	la	înțelesul	cu	oarecare	
reproș	de	a	minți	inteligent,	adică	a	nu	îți	folosi	mintea	cum	trebuie.	Zahn	face	o	legătură	
indisolubilă	între	minciună	și	rostire,	mai	precis	nu	e	același	lucru	să	gândești	o	minciună	
cu	a	rosti	minciuna;	aici	avem	iarăși	o	problemă	de	etimologie	latină:	rostirea	trebuie	să	
fie	conformă	cu	adevărul	veritas	deoarece	rădăcina	e	aceeași	cu	verbum; ca	atare,	înțelesul	
originar	al	cuvântului	este	acela	de	ceea ce exprimă adevărul. Deci	nerostit	cuvântul	nu	
e	nicicum,	sau	în	orice	caz	nu	e	purtătorul	minciunii	față	de	semeni.	Intervine	însă	evident	
și	gândirea	mens	în	procesarea	a	ceea	ce	va	fi	minciuna	rostită	deci.	Gândirea	e	cea	care	
dă	intenționalitatea	minciunii	prin	rostire,	deci	cele	două	nu	pot	fi	separate;	în	gând	te	poți	
minți	pe	tine	însuți	dar	asta	e	o	altă	problemă.

Intervine	 aici	 și	 raportul	 dintre	 adevăr	 și	 veridicitate	 veritas și	 veracitas, al	
doilea	termen	e	un	derivat	medieval	de	la	adjectivul	verax adevărat, sincer, care spune 
adevărul; deci	nu	avem	de-a	face	cu	adevărul	propriu	zis	căci	veritas	-	esențial	în	acest	
caz	-	înseamnă	și	realitatea lucrurilor. Deci	veridicitatea	presupune	raportul	corect	cu	

adevărul,	 sinceritatea	 la	 care	 Zahn	 face	 referire	
directă.	Interesant	de	subliniat	că,	așa	cum	se	poate	
deduce	 și	 din	 fragmentele	 excerptate,	Zahn	nu	 se	
prea	grăbește	să-și	manifeste	acordul	cu	nici	unul	
dintre	autorii	citați,	fie	contemporani	lui,	fie	antici;	
e	 limpede	 însă	că	adevărul	ultim	e	Dumnezeu,	ca	
atare	 unele	 demonstrații	 nu	 și-ar	 avea	 rostul;	 cu	
toate	 acestea,	 e	 evidentă	 preferința	 pentru	 clasicii	
romani	mai	ales.	Seneca	e	din	abundență	citat	și	nu	
întâmplător	pe	linia	moralei,	dacă	avem	în	vedere	
că	în	Evul	Mediu	exista	o	acreditată	tradiție	pornind	
de	la	o	corespondență	(un	fals	însă)	între	Seneca	și	
Apostolul	Pavel;	această	corespondență	face	parte	
în	fapt	din	procesul	de	„convertire	la	creștinism”	a	
unor	personalități	păgâne	cu	ajutorul	cărora	să	fie	
fundamentată	viitoarea	cultură	creștină;	Seneca	era	
corespunzător	nu	doar	prin	doctrina	stoică	practicată	
(a	 se	 vedea	 la	 Zahn	 accentul	 pus	 pe	 sinceritate,	

bunătate),	ci	și	prin	sfârșitul	său	„datorat”	lui	Nero,	întruchipare	a	lui	Antichirst	în	opinia	
creștinilor.	De	remarcat	că,	deși	îi	detestă	pe	istorici,	mincinoși	absoluți,	Zahn	are	totuși	
câteva	preferințe	,	precum	Sallustius	și	Tacitus	pe	care	îi	vede	însă	ca	pe	niște	moraliști	de	
încredere	și	mai	puțin	ca	istorici	în	accepțiunea	de	mincinoși.	

Cu	 totul	 surprinzător	 prin	 modernitatea	 abordării	 se	 arată	 Zahn	 referitor	 la	
realitățile	 ce	vizează	 (atunci	 și	 acum)	 lumea	medicală,	 a	preoților	 și	 a	oficialilor	 care	
conduc societatea. În	cazul	din	urmă	merită	să	aruncăm	o	privire	asupra	terminologiei	
propuse de Zahn:	minciuna	oficioasă;	officium desemnează	slujba, funcția, îndatorirea, 
simțul datoriei; deci	 oficialul	 este	 persoana	 care	 îndeplinește	 o	 funcție	 în	 slujba	
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comunității	mai	mari	sau	mai	mici;	deci	ceea	ce	emană	din	officium (uffizi în	italiană, 
căci	inițial	galeria	florentină	era	o	aglomerare	de	birouri	ale	oficialităților)	e	reprezentativ	
pentru	și	în	folosul	comunității;	minciuna	însă	nu	poate	fi	chiar	oficială	căci	e	înșelătoare,	
ci	cel	mult	oficioasă,	adică	venită	de	la	conducători,	politicieni	cu	intenția	de	a	convinge	
totuși;	 o	 îmbinare	 între	 îndatorirea	 stipulată	 de	 funcție	 și	 dorința	 de	 a	 fi	 convingător	
cu	orice	preș,	presupunând	o	anume	amabilitate	parșivă;	astfel	că	officiosus înseamnă	
serviabil, amabil, dar	și	ceva impus de datorie, de funcție. Deci	minciuna	oficioasă	e	a	
conducătorului,	a	politicianului	care	de	la	înălțimea	funcției	caută	să	mintă	convingător.	
Seneca,	mult	citat	de	Zahn,	ne	spune	că	îl	mai	desemna	pe	cel	care	stă	la	dispoziția	tuturor	
spre	a	le	satisface	poftele,	desigur	nu	pro bono.	Până	la	urmă	e	o	minciună	amabilă	cu	
un	scop	bine	definit.

Definirea	minciunii	și	ca	mască	a	Diavolului	și	raportarea	destul	de	frecventă	la	
demon,	pune	o	altă	problemă	în	cazul	tratatului	de	față.	Minciuna	e	atât	de	răspândită,	
epidemică	adesea,	cum	spune	autorul,	încât	ne	pune	în	fața	unei	realități	incontestabile:	
prezența	masivă	a	Diavolului	printre	oameni	indiferent	de	condiția	lor	căci	toți	mint,	sau	
oricum	o	pot	face.	Surprinde	tocmai	puterea	Diavolului	asupra	oamenilor	și	destul	de	rara	
invocare	a	lui	Dumnezeu	spre	mântuire;	dimpotrivă	salvarea,	absolvirea	pare	să	vină	pe	
cale	juridică,	punitivă,	adică	prin	pedeapsă,	ceea	ce	ar	sugera	slăbirea	puterii	ecleziastice	
în	 favoarea	 celei	 laice,	 civile;	 nu	 întâmplător	 în	 Indexul	 tratatului	 se	 arată	 explicit	 că	
Biserica,	prin	ierarhi,	a	uzurpat	un	drept	juridic	laic	odinioară,	exprimare	care	denotă	un	
oarecare	curaj	și	deci	o	anume	realitate.

Câte	ceva	despre	minciuna	epidemică	pe	care	Zahn	o	cataloghează	prin	epitetul	
triviale care	merită	„disecat”	tocmai	pentru	a-l	 înțelege	mai	bine	pe	autor	în	acest	caz:	
adjectivul	provine	din	tresviae trei căi,	care	dă	trivium adică	intersecția	a	trei	drumuri,	
locul	închinat	altarelor	zeiței	Diana	(numită	ca	atare	Diana Trivia),	patroana	vrăjitoarelor	
romane	(nu	tocmai	agreata	nici	la	vremea	aceea)	care	și	pentru	eficiență	își	aruncau	vrăjile	
și	blestemele	în	acel	loc	multidirecțional.	Din	Roma	ele	au	fost	alungate	de	două	ori	–	
cam	ineficient,	căci	în	primul	rând	lumea	„bună”	apela	la	ele,	deci	preferau	intersecțiile	
din	pădure.	Și	prin	efecte,	dar	și	în	general,	ceea	ce	făceau	ele	era	trivial	la	propriu,	însă	
și	ordinar,	grosolan,	nepermis	(până	la	un	punct),	de	unde	și	accepțiunea	abstractizată	a	
trivialității;	dar	oarecum	Zahn	sugerează	foarte	bine	că	minciuna	epidemică	e	trivială	și	
prin	răspândire,	chiar…	plurivială	nu	doar	prin	conținut.	Este	probabil	epidemia	cea	mai	
eficientă,	prin	 rostire,	poate	mai	decât	cea	prin	 respirație	cu	care	se	 întrepătrunde.	Am	
putea	vorbi	de	un	virus	al	cuvintelor.

Ar	fi	de	remarcat	și	un	anume	spirit	de	înțelegere	totuși	atunci	când	autorul	acceptă,	
fără	entuziasm	însă,	minciuna	ca	instrument	de	salvare	a	vieții;	pe	de	altă	parte	pornirea	
lui	 împotriva	 minciunii	 e	 atât	 de	 pregnantă	 încât	 se	 gândește	 la	 pedeapsa	 capitală	 în	
unele	cazuri	de	sperjur:	explicabil	totuși	în	măsura	în	care	o	mărturie	falsă	sub	jurământ,	
sperjur	deci	poate	cauza	moartea	cuiva.	Interesantă	și	atitudinea	față	de	cler:	nu	tocmai	
prietenoasă	în	măsura	în	care	și	preoțimea	poate	fi	pedepsită,	dar	până	la	un	punct,	deci	
nici	ostilitate	pentru	că	suntem	încă	în	prima	jumătatea	a	secolului	XVII,	în	plină	zonă	
catolică	contrareformistă,	deci	supusă	Inchiziției.
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În	ansamblu,	se	constată	că	practic	toată	lumea	minte	indiferent	de	sex,	etate	(de	la	
in-fante,	încă	nevorbitor	adică)	până	la	multigenari)	și	profesii	în	cadrul	cărora	există	unele	
mincinoase	 aprioric,	 singura	 prezumție	 fiind	 de	minciună,	 după	 am	 arătat	 deja,	 anume	
prostituatele,	comercianții,	arhitecții	constructori,	et caeteri.	Așa	cum	sugeram	deja,	Zahn	
este	tributar	clasicismului	latin,	fapt	relevat	de	formulările	făcute	în	legătură	cu	minciuna,	
mincinosul,	a	minți;	iată	spre	comparare	câteva	excerpte	din	clasici	pe	această	temă,	tocmai	
spre	a	vedea	că	și	când	citează	și	când	nu	o	face	medievalul	e	aproape	de	cei	vechi.

Din	Cicero:	
Mincinosul e în același timp și hoț. 
Mincinoșii chiar și când spun adevărul nu mai au crezare. (asta apropos de 

prezumția că acela care a mințit o dată, minte întotdeauna).
Minciuna la copii e o slăbiciune de judecată, iar la omul matur o mare nelegiuire. 

(totuși mult mai uman decât prezumția de minciună la infanți).
Minciunile nu rămân nedescoperite multă vreme.
De obicei nu ne mai încredem în omul mincinos, chiar când spune adevărul.	(legat	

de	prezumția	amintită	mai	sus).
Din	Ovidius:	
Cugetul care se știe curat râde de minciunile oricărei acuze.	(vezi	la	Zahn	rolul	

conștiinței	curate).
La	Phaedrus:	
Mincinoșii trebuie să-și ispășească în mod firesc pedeapsa pentru minciunile lor.
Din	Plinius	Senior:	
Nici o minciună nu este atât de nerușinată încât să aducă și martori.	(aici	lucrurile	

s-au	 cam	 schimbat,	 de	 vreme	 ce	 Zahn	 insistă	 pe	 mărturia	 mincinoasă,	 pe	 minciunile	
avocățești	și	altele	precum	sperjurii).

Deci	 avem	 o	 evidentă	 îmbogățire	 a	
modelului	 clasic	 al	 minciunii,	 dus	 totuși	 cam	
departe	în	privința	prezumției	de	minciună.	Și	asta	
și	 din	 cauza	 implicării	 religioase.	De	 remarcat	 în	
acest	sens	că	totuși	un	progres	laic	există	de	vreme	
ce	minciuna	legată	de	feciorie	se	pedepsește	după	
cum	 se	 poate	 reține,	 în	 timp	 ce	 dreptul	 canonic	
nu	poate	face	abstracție	de	principiul	marianic,	ca	
atare	 funcționează	Creditur virgini se praegnante 
masserenti, adică	unei virgine care susține că e 
însărcinată, i se dă crezare.

În	fine,	chiar	dacă	sună	anecdotic,	ar	mai	fi	de	
adăugat	faptul	că	nu	doar	cultural	autorul	se	înscrie	
în	 tradiția	 clasicismului	 cultivat	medieval,	 ci	 prin	
numele	său	 respectă	vechiul	nomenomen,	numele 
înseamnă predestinare, căci	 să	 te	 cheme	 Zahn,	
adică	Dinte și	să	muști	eficient	în	toate	direcțiile	nu	
poate	însemna	decât	împlinirea	numelui.
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Conrad Balthasar Zahn

TRATAT DESPRE MINCIUNI
prezente în cele sacre, în cele juridice, în etice, în politice, în cele istorice.

Cartea I: Despre variatele tipuri de minciuni
Excerpte

Capitolul I: Despre adevăr și veridicitate

În legătură cu acea întrebare a lui Pilatus „Ce este adevărul?”, se poartă discuții 
în mod diferit. Spre pildă Drexelius spune că Adevărul este un monstru diform pentru cei 
mai mulți căci majoritatea îl acoperă cu sute de cârpeli:

O, ce bun e adevărul pe care oricând și oriunde îl poți primi cu rea sau bună 
ospitalitate. Domnul nostru Christos care spune despre sine „Eu sunt calea, adevărul și 
viața” a răspuns astfel la întrebarea lui Pilatus, tocmai spre a nu se da în vileag pe sine. 

Părțile componente ale adevărului sunt în număr de cinci: 
1. Iubirea pentru adevărul însuși, pur.
2. Să te ferești de afirmarea a ceva contrar judecății minții.
3. Să faci cunoscută judecata minții.
4. Când trebuie afirmat sau negat ceva, să fie cercetat în prealabil cu atenție 

adevărul lucrului.
5. Ceea ce ai promis să slujești să și îndeplinești.
Minciuna este masca Diavolului.
Despre veridicitate; pe scurt, ne referim la cum ar fi corectitudinea prin care 

prezentăm un lucru considerat ca atare. Veridicității trebuie să-i adăugăm două elemente: 
sinceritatea și credința.

Obiectul sincerității nu e atât lucrul în legătură cu care se cercetează, cât rostirea, 
expresia feței și întreaga făptuire în viață. De exemplu: e plăcut să stai pe mal și să privești 
corăbiile mânate de valuri; e de asemenea plăcut să stai la fereastra cetății urmărind de 
sus cu privirea lupta care se dă și feluritele-i întâmplări.

Dar nimic nu poate egala plăcerea celui care, stând deasupra pantei ce duce la 
culmea adevărului (pantă cu siguranță de neatins, unde aerul e mereu curat și senin), 
scrutează de acolo din culmi, de sus, greșelile oamenilor păliți de teamă, precum și 
întunecimile și furtunile din vale.

Moneda de plumb folosită adesea, chiar dacă e mare, grea, tot lipsită de valoare 
e, pe când sesterțul de argint, deși mic, învinge de departe prin valoare. Tot astfel și omul 
sincer și astfel fără seamăn, învinge sute de mincinoși. 

Capitolul II: Despre minciună

Unora li se pare că minciuna ar fi doar o vorbărie, ca și cum ai merge în afara 
sau împotriva minții; iar de aici minciuna ar fi măsura pornită din deșertăciunea cuiva și 
din nestatornicie.
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Alții o deduc din vreun cusur al trupului sau al minții, considerând că orice cusur 
e în fapt o greșeală care se cade să fie îndreptată; astfel și minciuna.

Minciuna însă e un viciu rușinos, blamabil prin și în sine, pe când adevărul e 
frumos și demn de laudă.

Viclenia atunci când se manifestă prin lucruri sau fapte este prefăcătorie, în timp 
ce în cuvinte e minciună. Augustin spune că minciuna a fost inventată de Diavol care nu 
doar că e mincinos cât e chiar tatăl minciunii.

Capitolul III: Oare a minți și a spune o minciună e același lucru?

În descrierea minciunii se regăsesc cuvintele cu intenția de a înșela, iar aceasta 
deoarece acela care spune ceva fals, nu se face pe loc vinovat de minciună ; căci se poate 
întâmpla să rostească ceea ce nu este lucrul respectiv, ci neștiutor să afirme fără intenție 
înșelăciuni, iar astfel în acest caz minciuna nu este atât de întemeiată; minciuna devine 
formală, întemeiată, atunci când cineva face un enunț contrar a ceea ce știe că e lucrul, 
dovedind astfel că are voința rostirii înșelătoare.

Ca atare, e o diferență între a spune o minciună și a minți; căci cel care minte nu 
se înșeală pe sine ci se străduiește să-l înșele pe altul; cel care spune însă o minciună, se 
înșeală pe sine atâta timp cât crede că e adevărată în ciuda faptului că e înșelătoare; de 
unde se și spune că: Omul de bine trebuie să se asigure ca, precaut să nu rostească vreo 
minciună spre a nu minți.

Capitolul IV: Despre cele mințite

În legătură cu cuvintele tu spui o minciună înșelătoare, tu minți, trebuie adăugat 
și ce sunt cele mințite, când i se spune cuiva „tu minți!”.

Despre aceasta Drexelius afirmă următoarele: „Pentru nebuniile omului! dar 
toate sunt pline de minciuni, încât nu vrem să știm ce facem; roșim când suntem numiți 
mincinoși dacă chiar suntem și o facem râzând, dar răzbunăm cu arma numele primit fără 
să ne rușinăm să o facem căci ne rușinăm să fim numiți astfel. Și, în timp ce ne ridicăm în 
slăvi dacă am reușit să-i înșelăm cu minciuni sinceritatea și naivitatea cuiva, recurgem la 
răzbunare dacă cel cu care ne fălim că l-am mințit ne spune „Minți!”.

Capitolul XI: Despre minciunile prietenilor

Îndrăgit lucru este prietenia sinceră, mai ale când e precum o legătură de sânge; 
dar cu totul rară. Spune Laertius astfel: „O, prieteni, nimeni nu e prieten. Căci acolo 
lipsesc prietenii mai mult, unde se crede că sunt mai numeroși”.

Seneca spune că: „mint prietenii mai ales când se prefac, încât astfel îi rănesc mai 
sigur pe cei neprevăzători, după cum se întâmplă adesea. Cu certitudine nenumărate sunt 
ascunsele și astfel mai vătămătoarele capcane ce se ascund în prefăcătoria îndatoririi. 
Șarpelui, chiar și când se chinuie stând înțepenit de frig, nu-i lipsește veninul”.

Iar Sallustius spune undeva că „nici ciuma nu e mai eficace spre a vătăma, decât 
prietenul de familie”.

Iarăși Seneca:„chibzuiește-le pe toate cu prietenul, dar înainte de toate despre el 
însuși”.
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Așadar, e foarte rar ca în situații potrivnice să te poți folosi de prietenia fidelă. 
„Poți aduce cârpeli ficaților bolnavi, vârfuri de oțel pentru splină, flori sulfuroase pentru 
plămâni, ulei de castor pentru a dezmorți zăvoarele creierului; dar medicina care cu 
adevărat apără, nu a descoperit încă nimic spre a desfunda inima, în afara prietenului 
fidel”, spune Francis Bacon de Verulam. 

Capitolul XII: Despre minciunile sorții

La păgâni soarta era o zeiță reprezentată deci ca o femeie cu mâna dreaptă întinsă 
astfel încât să nu știi dacă vrea să dea sau să primească. 

Noi creștinii știm însă că în înțelesul de mai sus soarta e un idol cu totul detestabil, 
o insultă adusă supremului și atotputernicului Dumnezeu.

Așadar soarta când e bună și când e rea? Ea nu este o zeiță ci, când e rea e în fapt 
metamorfozarea ei într-un demon malign. Căci de vreme ce toate sunt de la Dumnezeu 
după cum sunt adevărate, cum să-i atribuim ceva nebunei Fortuna precum unei Ființe?

Capitolul XIV: Despre minciunile științelor și chiar despre  
cele ce se întretaie cu teologia

Ne mințim pe noi înșine că în religia noastră suntem instruiți până la rafinament, 
iar conducătorii Statului cu totul știutori.

Nu poți să nu auzi acea zicere atât de bine venită urechilor politicienilor: „Nu 
fii prieten al cezarului, nici al principelui, nici al Domnului”; asta legat de faptul că 
credința lor simte altfel.
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Mint de asemenea foarte mulți predicatori, oratori, scuzându-se prin scrieri 
potrivnice lor în care înțelesul e vădit contrar bunei credințe și intenției vorbitorului, 
suprimând adevărul genuin.

Mint și mulți slujitori ai altarului prin gesturi și înfățișare cu totul spilcuită dar 
simplă, într-o închipuită umilință; la aceștia căutata umilință a veșmintelor le dă la iveală 
cel mai adesea gândurile trufașe. Căci adesea, în fapt în veșmintele aparent umile se 
ascunde îngâmfarea umilinței; până și în cele dezgustătoare se poate afla făloșenie. Nu 
arareori întâlnim la unii acea trufașă și de-a dreptul fastuoasă umilință, căci aflăm mulți 
dintre aceia care se umilesc spre a fi venerați de cei din jurul lor; nu lipsesc nici cei care 
pălesc și se vestejesc din pricina postirilor dar, fiind măriți pentru asta, se umflă în trufie.

Mint unii și în cuvântările funebre, predicând exagerat și atribuindu-le merite 
celor defuncți, contrar credinței ascultătorilor și științei predicării; putem auzi de la unii 
lăudători care vor să mângâie auditoriul, admirație pentru puterea făptuirilor bune, dacă 
nu în timpul vieții, măcar în moarte.

Chiar dacă printre teologi există o remarcabilă dispută legată necesitate lăudării 
morții, totuși această controversată idee are și o anume putere lăudabilă prin aceea că 
aduce liniștire.

Capitolul XV: Despre minciunile din domeniul juridic

Mulți avocați se mint pe sine când pe parcursul persuasiunii sunt înșelători, 
considerând că în mod licit în cauza justă în care apără pot să se folosească de minciuni, 
ironii sofisticate și trageri pe sfoară. 

Mai mult chiar, unii avocați mint sugerându-le și băgându-le în cap minciuni 
acuzaților.

Mulți cer imperios amânări, tergiversări, prezintă cu încredințare negări și se 
străduiesc ca prin orice metode să-l abată pe judecător de la cercetarea adevărului, 
aducând felurite „împletituri” din legi conjugându-le prin minciuni cu fapte scandaloase, 
încât în cele din urmă să triumfe cauza răului; și astfel, cum se zice, din blestemul femeii 
e culeasă recolta de aur.

Capitolul XVII: Despre minciunile legate de medicină

Nu am de gând să umplu pagini cu acei tămăduitori și șarlatani care se folosesc 
doar de experiența brută și nu de cunoștințe teoretice, aceia care nu numai că nu cunosc 
nici prepararea corectă a medicamentelor, ci, dimpotrivă, fără a cugeta firesc la cauza 
bolii, la vârstă sau la vreme, se dovedesc a fi un mare pericol pentru bolnavi și a căror 
așa-zisă profesie este, precum zice proverbul, să dea în vileag prostește paguba vasului 
de pământ. 

Ci voi vorbi despre medicii confirmați pas cu pas, care își pot atesta știința 
academică prezentând documente și pe care îi susține și lauda, căci se spune astfel despre 
ei: Dumnezeu e creatorul sănătății, natura e instrumentul lui Dumnezeu, iar însoțitorul 
celor doi e Medicul.

Medicul nu e nicidecum lipsit de capacitatea de a minți; medicii te mint cel mai 
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adesea dacă nu li se dă suficient de mult și imaginează tot ce pot dincolo de destin, iar 
ceea ce ar trebuie să accepte ca o mulțumite către Dumnezeul Unic, atribuie deciziilor 
ridicole ale meșteșugului lor.

Îi mint și pe cei cărora, disperați de boli, pentru un câștig mărunt le promit în mod 
necinstit sănătatea. 

Deși este un fapt aproape specific, medicilor nu ar trebui să le fie permise 
minciunile consolatoare la adresa bolnavilor, promițându-le acestora însănătoșirea – fie 
că e adevărat, fie înșelător - până la sfârșitul luptei cu boala, oricare ar fi acela.

Se minte și în legătură cu mâna de ajutor dată de medici; aceasta când ne prăbușim 
în fața lor mai devreme sau mai târziu și ca și creștini în fața unui creștin îl invocăm mai 
degrabă întâi pe el decât pe Dumnezeu. De unde se și spune că medicul are trei chipuri: 
unul dumnezeiesc, unul de om și unul de demon.

Capitolul XIX: Despre minciunile istoricilor

Unii mint mult pe față și cu nerușinare. Alții mint cu măsură, mai acoperit, deci 
scuzabil.

Se arată binevoitori față de afecte. Le plac noutatea și ceea ce e rar întâlnit.
Alții mint de teamă. Alții pentru că nu cunosc suficient ceea ce relatează. Unii mint 

falsificând cele scrise cu bună credință de alții.
Se pune întrebarea cât din scrierile istoricilor sunt valabile la o judecare fie și 

parțială a cauzelor prezentate?
Concluzia este că scrierile istoricilor colcăie de erori și minciuni.

Capitolul XXXVII: Despre minciuna epidemică

Minciunii ce se întinde în general, pe drept i se subordonează cea pe care o putem 
numi epidemică, ordinară, adică născută la răspântia drumurilor.

Este vorba împrăștiată fără jenă și considerație, căreia răutatea i-a dat începutul, 
crescându-și rapănul lasciv întru zeflemeaua cruzimii.

După cum unii îi scufundă pe alții profitând de o mare nenorocire, tot astfel prin 
acest fel de minciună unul îl corupe pe altul. Mama acestei minciuni este zvonul; căci 
un bărbat când îi ceartă cuiva o mică minciună, o ia asupra sa nu atât ca zvon cât ca o 
ușurare, ceea ce face ca astfel să fie deja doi smintiți, iar apoi nenumărați prin înmulțitele 
cunoștințe pe care le au; căci stupid e cel care împrăștie mai departe zvonurile mincinoase 
vânzându-le altora, după cum și mai prost e cel care le crede și astfel la rândul său le 
vinde altora lucruri cumpărate dar neevaluate după preț. 

Cel mai bun scut împotriva minciunii epidemice este conștiința în fața celui cuprins 
de tulburarea minții; căci singură conștiința face mai mult decât o mie de martori.

Capitolul LXII: Despre minciuna oficioasă

Urmează acea minciună despre care se spune în mod obișnuit că e aproape oficială 
și onestă din cauza faptului că nu e considerată chiar nerușinată; ea apare legată de vreo 
utilitate importantă în cele publice când nu poate fi considerată ilicită. 
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Minciuna oficioasă nu pornește dintr-o apucătură sau rea intenție ci mai curând 
spre a-l ajuta pe un apropiat aflat în pericol. Deci acestui tip nu i s-ar potrivi adevărata 
definiție a minciunii, adică prefăcătoria vocii pornită din voința de a înșela.

Despre medicul care îl minte oficios pe un bolnav se crede că minte dar nu e 
înșelător, căci nu și-a propus să înșele ci să-l slujească pe bolnav.

Când medicul își amăgește pacientul, conducătorul militar își încurajează 
amăgitor armata, iar cârmaciul își încurajează navigatorii, nu e nimic rău în asta.

Și totuși moraliștii și teologii nu admit aproape deloc acest fel de apărare prin 
minciuna oficioasă. Astfel, citându-l pe Augustin, dovedind ca false premisele de la care 
se pornește, ei consideră totuși că această minciună nu înșeală ci, mai curând are o 
înfățișare a bunăvoinței, nefiind însă lipsită complet de culpă. Pornind de la acestea 
trebuie considerat că această minciună nu este un păcat dacă mințind îi putem fi de ajutor 
cuiva.

În ceea ce îi privește pe politicieni, aceștia au decis să vrea ca minciuna oficioasă 
să fie admisă când vreunul nu reușește să-și consoleze prietenul aflat la ananghie. Astfel, 
dacă politicianul minte ceva, chiar cu viclenie sau răutate, dar spre binele public și fără 
intenția de a-și leza apropiatul, în acest caz trebuie considerat neatins de culpă.
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Valy Ceia

Publius Ovidius Naso la Tomis. 
Lecția autotranscendenței

Publius Ovidius Naso the Tomis. 
The lesson of self-transcendence

Abstract: Publius Ovidius Naso, the Roman poet who arrived at the Getaeʼs 
realm, offers us a perennial existential model through a transfiguration 
that is, to a greater extent, intuited and not confirmed by the literary 
work. Elegiacally structured, the expansion of self acquires obsessive 
valences and often ostentatious ones. Fully confident in his path, Ovid is 
caught off guard when his destiny changes. My paper outlines the poetʼs 
transformation course between these major coordinates, existential and 
artistic, following the way in which the unstructured, unarticulated being 
rebuilds itself, gaining in the tumult of this struggle an unintuitive force.

Keywords: Ovidius, the Tomitan poems, exile, poetics, metamorphosis.

Sunt	două	milenii	de	când	a	pierit	Publius	Ovidius	Naso.	Colorată	de	la	un	capăt	
la	 altul1,	 existența	 poetului	 devine	 întreit	 emblematică:	 pentru	 meandrele	 destinului	
creatorului,	 desigur,	 dar	 și	 pentru	 evoluția	 individului,	 precum	 și	 pentru	 revoluția	 sa	
interioară,	impulsionată	în	mod	secret	tocmai	de	cumpenele	dramatice	ale	sorții.	Reflectând	
în	opera	sa	ceea	ce	defineşte	cu	asupra	de	măsură	viaţa	noastră,	iubirea	şi	cunoaşterea,	
amprente	fundamentale	ale	umanului,	sunt	centri	tematici	ai	creației	sale,	recognoscibili	
constant,	în	tuşe	variate,	în	întreg	universul	artistic,	chiar	dacă	literatura	închinată	iubirii,	
ce	i-a	atras	priviri	poncișe,	dar	și	reacții	ferme,	pare	a	o	contrazice.	Oferindu-ne	un	model	
înspre	 convertirea	 celor	mai	 dramatice	 încercări	 ale	 vieţii	 în	 tot	 atâtea	 prilejuri	 pentru	
înălțarea	noastră,	propria	metamorfoză	e	cea	care	constituie,	în	fond,	efigia	operei	sale:	

1 *	Mai	multe	dintre	aspectele	semnalate	aici	privind	ciclul	poetic	tomitan	al	lui	Ovidius	se	regăsesc	în	cartea	
mea Reflexivitate și acțiune în literatura latină	(Brăila,	Editura	Istros	&	Muzeul	Brăilei,	2014),	în	capitolul	
Tempora nubila. Un scriitor în luntrea destinului	(p.	123-132),	iar	altele	(sub	titlul	Drumuri ovidiene) au 
fost	prezentate	la	Colocviul	Internațional	„Aproape,	departe,	pretutindeni,	nicăieri.	Glose	perpetue	la	tema	
exilului”,	Universitatea	din	București,	3	iunie	2017.
	Cu	privire	la	modul	în	care	meandrele	existențiale	ale	poetului	sunt	reflectate	în	operă	grație	culorilor,	vezi	
studiul	Floricăi	Bechet,	The Colors of Exile [în]	„Analele	Științifice	ale	Universității	Ovidius	din	Constanța.	
Seria	Filologie”,	volumul	XXI,	2010,	p.	9-21.
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„The ̓ aspectʼ	of	his	own	fortuna,	the	poet	states,	has	suddenly	become	different	from	what	
it	was	before,	a	source	of	sorrow	where	it	was	once	full	of	joy;	therefore	the	Tristia book 
is	to	tell	the	books	of	the	Metamorphoses that this uultus	is	one	which	merits	inclusion	in	
their	catalogue	of	changed	bodies”	(Hinds	1985:	20).

Cum	se	răsfrânge	creaţia	tomitană	în	percepția	cititorului,	dar,	mai	ales,	cum	se	
redimensionează	întreaga	sa	operă	odată	cu	azvârlirea	sa	la	Tomis,	într-un	spaţiu	pe	care	
îl	percepe	maşter,	rece	şi	necivilizat?	Sunt	interogații	care	au	darul	de	a	face	să	pulseze	
extrem	 de	 dramatic	 şi	 de	 actual	 lumea	 de	 sensuri	 a	 poeziei,	 un	 tărâm	 transtemporal.	
Instaurând	alianţa	fără	fisură	a	vieții	cu	poezia,	pentru	Ovidius,	tenerorum lusor amorum 
„cântăreţul	iubirilor	gingaşe”	(Tristia,	IV,	X,	1), poezia	se	dovedeşte	un	mod	de	existenţă	
–	ca	să-l	parafrazez	pe	Ion	Biberi.	Mai	mult,	ea	se	manifestă	ca	singura existenţă,	întrucât,	
ne	încredinţează	într-un	poem,	tentativele	de	a	o	părăsi	au	eșuat	de	fiecare	dată,	în	pofida	
povețelor	părintești:

 Saepe pater dixit „studium quid inutile temptas?
  Maeonides nullas ipse reliquit opes.”
 Motus eram dictis, totoque Helicone relicto
  Scribere temptabam verba soluta modis.
 Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos,
  Et quod temptabam scribere versus erat.2
    (Tristia,	IV,	10,	21-26)

Dezinvoltura	sa	artistică,	forța	de	a	improviza,	ştiinţa	și	arta	versificării	i-au	adus	
lauri	pe	drept	meritați.3 Începând	să	compună	amplul	poem	dedicat	sărbătorilor	romane,	
sulmonezul	 îşi	 imaginează	 întreprinderea	 artistică	 drept	 un	 periplu	 pe	 marea	 poeziei:	
timidae derige navis iter „călăuzeşte	drumul	corăbiei	sfioase”,	invocă	în	Faste	(I,	4)	–	cu	
o	metaforă	recurentă,	de	altminteri4.	Sunt	vremuri	solare	pentru	poet,	corabia	plutește	lin,	
marea	e	calmă,	 iar	cerul	senin.	 În	societatea	decadentă	de	 la	Roma,	Ovidius	se	bucură	
de	prestigiu	şi	de	favoruri,	gustând	cu	nepotolit	nesaț	bucuriile	caduce	ale	vieţii.	(Și)	de	
aceea,	 tocmai	asta	n-a	aflat	ori	n-a vrut	 să	afle,	deocamdată:	ce	este	cu	adevărat	viaţa.	
Încrezător	în	steaua	lui,	Ovidius	este	surprins	nepregătit	atunci	când	destinul	îi	este	frânt,	
chiar	dacă,	retrospectiv,	creația	sa	lasă	firave	semne	de	intuiție.	Fractura	dintre	un	mod	
2	„Ades	îmi	zicea	tata:	«Deşartă	meserie!/	Omer	nici	o	avere	pe	urmă-i	n-a	lăsat!»/	Înduplecat	de	sfatu-i,	
le-am	părăsit	pe	Muze./	Cercam	să	scriu	acuma	cuvinte-n	slobod	mers,/	Dar	ele	pe-o	măsură	veneau	să	
se	 aşeze:/	 Ce	 încercam	 a	 scrie,	 era	 îndată	 vers!”.	 (Folosesc	 pentru	 traducerea	 versurilor	 ediţia	 Publius	
Ovidius	Naso,	Scrisori din exil,	în	româneşte	de	Teodor	Naum,	studiu	introductiv	şi	comentarii	de	N.	Lascu,	
[Bucureşti],	Editura	de	Stat	pentru	Literatură	şi	Artă,	[1957].)
3 Cu	un	traseu	sinuos	chiar	în	ceea	ce	priveşte	chiar	receptarea	sa,	canoanele,	variate,	ale	veacurilor	îl	aşază	
pe	Ovidius	când	între	autorii	fundamentali,	de	studiat	(însă	multă	vreme	e...	frecventabil	numai	în	Faste 
şi	Pontice,	 operele	 sale	 „morale”),	 când	 îl	 exilează	 în	 cercul	 scriitorilor	 de	 ocolit,	 din	 pricina	 lejerității	
tematice	 abordate.	Odată	 cu	aetas Ovidiana,	 universul	 său	 literar	 redobândește	 statutul	 cuvenit,	 fără	 ca	
nimic	să-l	mai	dizloce	de	acolo. 
4	Imaginea	reapare	 însă	nu	doar	 în	această	 lucrare,	ci	şi	 în	celelalte.	Pe	 larg	despre	metaforele	navigării,	
în	general,	în	monumentala	carte	a	lui	Ernst	Robert	Curtius,	Literatura europeană şi Evul Mediu latin,	în	
româneşte	de	Adolf	Armbruster,	cu	o	introducere	de	Alexandru	Duţu,	Bucureşti,	Editura	Univers,	1970,	p.	
153-156.
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de	 existență	 și	 celălalt	 este,	 însă,	 cu	 mult	 prea	
mare,	 încât	 asumarea	 sa	 devine	 o	 operațiune	 ce	
revendică	 timp.	 Decantate,	 episoadele	 îl	 ajută	 pe	
poet	 să	 ajungă	 la	 o	 înțelegere	 superioară,	 în	 care	
elanurile	 subiective	 sunt	 aglutinate	 de	 adâncirea	
într-un	univers	ce	reclamă	detașare	și	privire	largă,	
sinoptică,	asupra	întregului	curs	al	vieții	în	orizontul	
unde	se	așază	toate	marile	spirite.	Înţelepciunea	din	
veac	ne	învaţă	că	avem	şansa	fericirii	numai	dacă	
acceptăm	soarta	aşa	cum	vine,	nu	aşa	cum	ne-am	
dori-o.	Or,	Ovidius	înţelept	nu	era,	dar	cu	certitudine	
a	devenit,	după	cum	insinuează	ultimele	poeme	ale	
exilului,	ca	şi	sfârşitul	său	înecat	în	tăcere.	Înaintea	
acestora,	 însă,	 șirul	Metamorfozelor	 revelează	 un	
alt	 Ovidius,	 purtând	 vie	 conștiința	 hybris-ului,	
precum	și	destinul	ineluctabil	al	marilor	creatori,	ce	
destructurează	norme,	cutume,	rigidități	de	gândire.	

Agonizând	 zi	 după	 zi,	 poetul	 ajuns	 pe	
tărâmul	geților	ne	oferă	un	model	existențial	peren,	
prin	transfigurarea	pe	care	mai	mult	o	bănuim	decât	
o	 confirmă	 opera	 literară.	 Ființa	 dezarticulată,	
destructurată	 se	 reclădește,	 dobândind	 în	 focul	
acestei	lupte	o	forță	nici	măcar	intuită,	trăind	drama,	
autentică,	poate	singura,	a	alienării	şi,	deopotrivă,	
imperativul	 vital	 al	 regăsirii	 –	 ori,	 mai	 degrabă,	
al	 descoperirii	 de	 sine.	 Romanitatea	 își	 aliază,	
indiscutabil,	 numele	 cu	 verbul	 luptei.	 Îndârjiți,	
niciodată	osteniți,	romanii	au	clădit	atâta	vreme	cât	au	luptat.	Dar	acesta	e	mai	degrabă	
un	adagiu	existențial	suveran,	lupta	fiind	coextensivă	oricărei	vieți	demne	de	noblețea	ei.	
Deschizând	drumuri	noi	 în	 literatură	–	prin	spațiul	 intimității,	prin	elemente	variate	ce	
definesc	lirica	modernă,	prin	elegia	exilului	–,	poetul	își	croiește	neîncetat	și	drum	către	
sine. De	altminteri,	rolul	soteriologic	al	poeziei5	pentru	chiar	făuritorul	ei	este	cert	și	nu	
pregetă	să-l	mărturisească.	Având	conștiința	propriei	valori6,	 răsfrântă	și	 în	multitudine	
de	 autoportrete	 ce	 străbat	 elegiile	 tomitane,	 expansiunea	 eului	 individual	 dobândeşte	
valenţe	obsesive	şi,	de	nu	puţine	ori,	ostentative.	Funciar	elegiac,	tirania	sinelui	ajunge	
să	contureze,	hiperbolizându-l,	chipul	unic	al	creatorului	care	se	bucurase	de	un	destin	
privilegiat,	căruia	soarta	îi	oferise	răsplăţi	pe	măsura	valorii	sale	artistice.	

Într-un	traseu	bivalent,	literatura	de	la	Pont	–	ce	mustește	de	topoi7	ai	autocompătimirii	
5	O	analiză	complexă	și	rafinată	asupra	funcțiilor	poeziei	ovidiene,	la	Liviu	Franga,	Poetica latină clasică,	
Editura	Fundației	„România	de	Mâine”,	București,	1997,	p.	226-296.
6	Nu	insist	aici	asupra	acestui	aspect,	un	univers	în	sine,	ce	se	înscrie	în	siajul	conștiinței	auctoriale	romane.
7	O	foarte	complexă	și	adâncă	incursiune	în	literatura	ovidiană	a	exilului	din	perspectivă	stilistică	realizează	
Cristina	Popescu,	 2015:	Procedee omofonice și alte structuri de repetiție în poezia ovidiană a exilului,	
București,	Editura	Universității	din	București.
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–	supralicitează	drama	poetului	azvârlit	în	spaţiul	ostilităţii,	precum	îl	percepe.	Abundenţa	
imaginilor	unui	erou	împresurat	de	spaime,	de	un	patetism	exaltat	şi	retoric,	guvernate	
de	lexeme-motiv	(gelu, morbus, dolor, malum, solitudo	„gerul,	boala,	durerea,	suferinţa,	
singurătatea”),	 se	 însoţeşte,	 contrapunctic,	 cu	 ideea	 izbăvirii.	 Hipotipoza,	 sub oculis 
subiectio,	hiperbatul,	azvârlirea	cuvintelor	la	mare	distanţă,	carencotro,	aş	spune,	trădează	
o	mişcare	sufletească	intemperantă,	ce	ne	poartă	de	la	disperarea	neagră	la	firava	nădejde,	
de	la	deznădejdea	senină	la,	în	final,	resemnare.	Astfel,	speranța	în	bunătatea	Cezarului	–	
semn,	poate,	de	atitudine	obedientă,	dar	nu	calităţile	omului	trebuie	să	le	judecăm	aci,	ce,	
oricum,	nu	sunt	blamabile	în	chip	intrinsec	și	imperativ	–,	fidelitatea	soției,	chipul	solar	
al	prieteniei,	sunt	în	măsură	a	păstra	în	sufletul	celui	relegat	lumina	salvării.	Un	motiv,	
drumul,	de	pildă,	poate	conota	semnificaţii	divergente,	construind,	pe	rând,	fie	un	traseu	
al	disperării,	fie,	dimpotrivă,	unul	al	eliberării	de	sub	zodia	izolării	mortiere.	Încredinţarea	
intimă	în	posibilitatea	evadării	dintr-un	tărâm	al	spectrelor	copleșitoare	se	înfiripă	tocmai	
atunci	când	eroul	pare	a	se	abandona	renunţării;	altminteri,	fără	atare	scânteieri,	am	ceda,	
prăzi	prea	uşoare,	anxietăţilor,	deznădejdilor	celor	fără	de	leac.	

Prolepsa	 estompează	 duritatea	 judecății	 ce	 va	 urma.	Dacă	 trebuie	 să	 acceptăm	
în	 mod	 categoric	 drama	 exilatului,	 atunci,	 tot	 atât	 de	 răspicat	 se	 cuvine	 să	 indicăm	
slăbiciunile	creației	 sale.	Puţine	poeme	au	 în	ele	cu	adevărat	 tremurul	de	nestăpânit	al	
fiinţei,	 amprentele	 durerii	 care	 să	 smulgă	 cititorului	 sentimentul	 empatiei	 decisive,	
definitive	 cu	 autorul.	 În	 faţa	marilor	 şi	 arzătoarelor	 suferințe,	 relegarea	 ovidiană	 ni	 se	
înfăţişează	nu	ca	o	tragedie,	ci	ca	o	dramă	–	e	drept,	uriașă,	dar	nu	devastatoare.	Pe	de	
altă	parte,	grandilocvența,	odiozitatea	interjecțională,	 tematica	şi	motivele	circumscrise	
suferinței	 dau	 naştere	 unui	 „cumul	 afectiv”;	 conjugate,	 asemenea	 structuri	 poetice	
încărcate	de	patos	nu	impresionează	însă	categoric.	E,	de	fapt,	tributul	calofiliei	extreme	
–	 fiindcă	Ovidius	 este	 un	 alexandrin	 –	 să-şi	 dilueze	 în	 felul	 acesta	 substanţa	 ideatică.	
Retorica	şi	armele	ei,	slujbașele	creatorului,	nu	sunt,	judecate	în	sine,	instanțele	valorii.	
Ele	se	transformă,	însă,	pentru	artizanul	lor,	în	veritabile	mijloace	de	contrabalansare	a	
căderii	interioare,	de	alungare	a	tristeții	în	penumbra	osârdiei	cizelării	artistice.	Totodată,	
prinsă	în	arcanele	slăbiciunilor	omenești	–	umane,	deopotrivă	–,	opera	tomitană	nu	este,	
însă,	nicidecum	doar	o	tristă	captatio benevolentiae,	cu	tot	ce	(poate)	presupune	aceasta.	
Replicile	vehemente,	ironice	până	la	sarcasm,	atitudinea	tăioasă	faţă	de	duşmani	diluează	
în	răstimpuri	tensiunea	dramatică	a	poemelor.	Una	dintre	elegii	se	încheie	cinic:	

 Ergo ne nimium nostra laetere ruina, 
  Restitui quondam me quoque posse puta:
 Posse puta fieri lenito principe uultus
   Ut uideas media tristis in urbe meos, 
 Utque ego te videam causa graviore fugatum,
  Haec sunt a primis proxima vota meis.8
    (Tristia,	V,	VIII,	42-43)

8	„Deci	 tu	 să	nu	 te	bucuri	prea	mult	de-a	mea	 risipă:/	Cândva	mă	pot	 întoarce	eu	 însumi	din	 surghiun,/	
Gândeşte	că	se	poate,	de	se-mblânzeşte	Cezar,/	Să	dai	cu	mine	ochii,	mişelule,	chiar	tu,/	Şi	alungat	din	Roma	
să	mi	te	văd	pe	tine:/	A	doua	mea	dorinţă	aceasta	e	de-acu!”.
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Suferinţă	 adâncă	 zidește	 în	 noi,	 dihotomic,	 o	 dramatică	 şi	 mereu	 exemplară	
capacitate	 de	 a-ţi	 cuprinde	 cu	 afecțiune	 semenii.	Discretă	 și	 tăcută,	 ea	 a	 pierdut	 orice	
putere	 de	 a-l	 agresa	 pe	 celălalt.	 Căzut	 în	 combustiile	 deznădejdilor	 proprii,	 ai	 prin	
similitudine	revelația	suferințelor	celorlalți,	covârșit	de	căldura	empatiei.	Să	nu	căutăm,	
pentru	exemple,	prea	departe	şi	să	ne	oprim	la	prima	carte	a	Tristelor: 

 Donec eris felix multos numerabis amicos
  Tempora si fuerint nubila solus eris.9 
    (Tristia,	I,	IX,	5-6)

Răsfrângând	întreagă	durerea	ovidiană,	distihul	constituie,	reper	al	poeziei	clasice,	
efigia	suferinței	de	oriunde,	de	oricând.	Abia	acum,	brusc,	îl	auzim	pe	vitregitul	sorţii	
şi	abia	acum	solidaritatea	afectivă	ne	 invadează.	 Iar	 tăcerea	poetului	din	ultima	parte	
a	vieţii	devine	revelatoare	pentru	 transfigurarea	sa	spirituală.	Dezvăluirea	suferințelor	
celui	surghiunit,	un	univers	comun	tuturor	celor	rupți	de	patria	lor,	invadează	conştiinţa	
cititorului.	Vivere militare est	„a	trăi	înseamnă	a	lupta”,	ne	spune,	pe	urmele	stoicului	
Seneca,	Ovidius	 însuși,	 cel	 care	nu	exersase	până	aci	 lupta.	Emoțiile	 sunt	 temperate,	
revolta	 –	 estompată.	 În	 cele	 din	urmă,	 opera	 tomitană	 exprimă	poetic	 lupta	 cu	viaţa;	
căci	despre	biruințe	şi	înfrângeri	se	vorbește	chiar	aici.	Nu	zăngănitul	armelor,	poetice,	
triumfă,	ci	tăcerea;	aceasta	devine	suprema	armă	a	învingătorului. Spectrul	lui	Ovidius	
ne	 însoţeşte	 discret,	 dar	 răvășitor	 într-un	 amplu	 poem	pe	 care	 editorul	 lui	Eminescu,	
Dumitru	 S.	 Panaitescu,	 îl	 dedică	 celui	 abandonat	 în	 ghețurile	 tomitane: Acolo, iarna 
vine târziu....	 Perpessicius,	 „cel	 îndelung	 suferitor”,	 el	 însuși	 încercat	 de	 destin,	 are	
îndreptățirea	să	vorbească	despre	forța	interioară	descoperită	mai	ales	la	cumpenele	vieții.	
Empatia	declarată	pentru	poetul	roman10,	acest	„senior	şi	semen,	titan	printre	damnați”,	
cum	îl	vede	Perpessicius	(1966:	114),	proiectează	o	comunitate	reunită	 la	focul	sacru	
al	 spiritualităţii	 împărtășite,	 capabilă	 să	 dărâme	 barierele,	 caduce,	 ale	 palpabilului	 în	
folosul	tărâmului	idealităţii:	„Ovid,	blocat	de	ghețuri,	de	lupi	şi	de	sarmați.”	(ibidem).	
Giorgio	Agamben	subliniază	în	Stanțe	(2015:	102)	dinamica	relației	din	care	se	înalță,	
sublimată,	 propria	 existență:	 „Întrebarea	 «unde	 este	 lucrul?»	 nu	 poate	 fi	 separată	 de	
întrebarea	«unde	 este	 omul?»	Precum	 fetișul	 și	 jucăria,	 lucrurile	 nu	 sunt	 cu	 adevărat	
în	nici	un	loc,	căci	 locul	lor	se	află	dincoace	de	obiecte	și	dincolo	de	om,	într-o	zonă	
care	nu	mai	 este	nici	obiectivă,	nici	 subiectivă,	nici	personală,	nici	 impersonală,	nici	
materială	nici	imaterială;	aici	ne	aflăm	însă	în	fața	acestor	necunoscute	aparent	atât	de	
simple:	omul,	 lucrul.”	Răspunsul	ni-l	oferă	 tot/	și	filozoful	 italian:	„Lucrurile	nu	sunt	
în	 afara	noastră,	 în	 spațiul	 exterior	măsurabil	 [...];	 ele	 însele	 sunt	 ținute	 și	 con-ținute	
dintru	început	în	topos outopos,	în	care	se	situează	experiența	existenței	noastre	în	lume”	
(ibidem). 

9 „Cât	timp	vei	fi	ferice,	amicii	te-mpresoară,/	De	se-nnorează	vremea,	tot	singur	o	să	fii.”	
10	Despre	afinitățile	 literaturii	 române	cu	opera	ovidiană,	v.	Ştefan	Cucu,	1997:	Publius Ovidius Naso şi 
literatura română,	Constanţa,	Editura	Ex	Ponto;	Valentina	Petcu	Velicu,	2018:	Metamorfozele ovidiene în 
dialog cu literatura română modernă și postmodernă,	București,	Editura	Universității	din	București; Coca	
Dorica,	2019:	Receptarea operei lui Ovidius în cultura română,	Iași,	Editura	PIM,	2019.
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Lecția	ovidiană,	majoră,	ne	indică	pe	noi	înșine	artizanii	drumului.	Nu	în	alt	fel	
vede	lucrurile	dr.	Watkins,	eroul	lui	Doris	Lessing,	un	Ulise	al	spaţiului	interior	–	„deoarece 
nu se poate merge niciodată nicăieri altundeva decât în interior	(s.m.)”	(Lessing	1986:	
9).	Acesta	alungă	ceaţă	de	pe	ochii	dispuşi	să	renunţe	la	ea;	într-o	secvenţă	a	romanului O 
coborâre în infern,	unul	dintre	personaje,	Minerva	însăşi,	îi	cere	tatălui	Jupiter:	

„–	De	ce	nu-l	trimiți	pe	Mercur	pe	pământ	să	facă	ceva	în	privinţa	acelui	
sărman	călător,	naufragiat	pe	o	insulă	narcotizată?”	

Răspunsul	 olimpianului	 părinte,	 care	 îi	 încredințează	 fiicei	 „grija	 asta”,	 este	
revelator	și	pentru	răscrucea	ovidiană:

„–	Vezi	ce	poţi	să	faci,	dar	ia	seama,	nu	uita	că	Noi,	Jupiter,	nu	suntem	singura	
influenţă	asupra	drumului călătorului.	Nu!	Există	o	armonie	generală,	o	
structură,	un	 context	 şi	 rău	 şi	 bun,	 toate pe rând,	 toate	desfăşurându-se	
într-o	spirală	ascendentă	[...]	(s.m.).
–	Alegerea	timpului	este	totul	[...],	murmură	Minerva.”	(ibidem:	178-179).

Cu	forța	odiseică	intuită	deja	grație	Metamorfozelor,	un	atare	traseu	interior	străbate	
Ovidius	însuși,	la	timpul	lui.	Nu	e	mai	puțin	adevărat	însă	că	„Suprema	cunoaștere	este	
aceea	care	vine	prea	târziu,	când	nu	ne	mai	este	de	folos.	Ea,	care	supraviețuiește	operelor	
noastre,	e	rodul	ultim	și	cel	mai	de	preț	al	vieții	noastre”	(Agamben	2014:	17).	Punând	
în	lumină	complexitatea	antinomică	a	vieții	și,	totodată,	unitatea	deschisă	a	cunoașterii,	
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opera	ovidiană ne	dezvăluie	în	cele	din	urmă	un	poet	vizionar11	și	prefigurează,	totodată,	
trecerea	creatorului	într-un	alt	plan	al	conștiinței,	desăvârșită	odată	cu	relegarea	în	ținutul	
tomitan.	Remodelată	 constant	prin	alteritate,	 identitatea	 rămâne	mereu	un	 liman	atins	
și	de	atins.	Cu	o	forță	pe	care	el	 însuși	nu	și-o	cunoștea,	Ovidius	ni	se	 înfățișează,	ca	
orice	mare	creator,	drept	un	Dedal	al	spațiului	interior.	Dincolo	de	timp,	în	discronie,	și	
dincolo	de	spațiu,	în	outopos,	se	săvârșește	adevăratul	drum,	durabil,	ovidian;	fiindcă,	
formulează	paradoxal	Agamben,	„nimic nu te sărăcește într-atât și nu-ți îngrădește într-
atât libertatea ca această înstrăinare a neputinței (s.m.)”	 (2014:	 66).	 Și	 continuă	 cu	
acuitate	 filozoful	 italian:	 „Cel	 care	 este	 despărțit	 de	 ceea	 ce	 e	 capabil	 să	 facă	 poate,	
totuși,	să	mai	reziste,	poate	încă	să	nu	facă.	În	schimb,	cel care este despărțit de propria-i 
neputință pierde, mai întâi de toate, capacitatea de a rezista (s.m.).	Și	așa	cum	numai	
conștiința	 arzătoare	 a	 ceea	 ce	 nu	 putem	fi	 garantează	 adevărul	 a	 ceea	 ce	 suntem,	 tot	
astfel	numai	viziunea	lucidă	a	ceea	ce	nu	putem	sau	putem	să	nu	facem	dă	consistență	
acțiunilor	noastre.”	(Agamben	2014:	66).

Fără	să	alunecăm	în	abisurile	gnoseologice	ale	ecuaţiei	viață trăită-viață gândită,	
să	privim	în	survol,	din	umbra	poetului	 tomitan,	 limanul.	Tăcerea	poetului	din	ultimii	
ani	 nu	 e	 o	 simplă	 resemnare,	 ci	 o	 trecere	 într-un	 alt	 plan	 al	 conştiinţei	 şi	 la	 o	 nouă	
viziune	existenţială.	Matthew	M.	Mc	Gowan	(2009)	vorbește	convingător	despre	forța	
poemelor	 tomitane12,	 în	 care	 se	 regăsește,	 sublimată,	 întreaga	 sa	 creație,	 câtă	 vreme	
Patricia	J.	Johnson	(2010)	urmărește	capacitatea	sa	vizionară,	felul	în	care	poetul	indică,	
în	poveștile	 dedicate	 artiștilor	 și	 creatorilor,	 anticiparea	propriului	 destin.	 Într-adevăr,	
feluritele	destine	 ale	 eroilor	din	Metamorfoze	 nu	numai	 că	 au	 reverberat	 în	 reflecțiile	
asupra propriei	 soarte,	 dar,	 inversând	 perspectiva,	 au	 și	 prefigurat	 pregătirea	 poetului	
pentru	 un	 atare	 destin,	 încredințat	 fiind	 că	 doar	 spiritul	 creator,	 liber	 şi	 dezmărginit,	
salvează	de	închistare,	de	ne-viaţă.	Afirmat	programatic	ori	nu,	acest	adevăr	constituie	
dimensiunea	imanentă	a	operei	ovidiene;	 iar	Ovidius a devenit cu adevărat liber abia 
atunci când n-a mai fost liber.

Adevărata	operă	ovidiană	se	clădește	dincolo	de	valul	agitat	al	textului;	e	indiciul	
sigur	 al	 valorii	 transtemporale.	Cartografierea	 tărâmului	 poetic,	 o	 operațiune	mereu	 în	
desfășurare	 și	 incompletă,	 servește	 la,	 poate,	 deslușirea	 sensului	 vieții,	 o	 lume	 în	 care	
poezia	e	una	dintre	căi.	Aglutinând	viață	și	operă,	 lirica	tomitană	ne	deslușește	sensuri	
existențiale	 nouă	 înșine.	 Dimensiunea	mitică	 a	 acesteia	 (v.	 Thomas	 2015:	 47-54,	 159	
ssq.),	 profilată	 treptat,	 sporește	 astfel	 aura	 creatorului.	 Mai	 mult,	 ea	 reverberează	 în	
conștiința	noastră,	determinând	propria	autotranscendență:	„comunității,	națiunii,	omenirii	
personificate	 destinele	 strămoșilor	 lor	 le	 sunt,	 prin	 istorie,	 contemporane	 și	 determină	
propria	lor	autoînțelegere.	Istoria	apare,	în	acest	caz,	ca	o	mărime	naturală,	produsă	de	

11 Este	locul	comun	al	tuturor	romanelor	care	s-au	scris	având	în	centru	existența	ovidiană	la	Tomis.	Cel	
dintâi,	datorat	scriitorului	și	marelui	gânditor	Vintilă	Horia	(Dumnezeu s-a născut în exil,	1960)	dezvăluie	
o	problematică	pe	care,	de	fapt,	o	vor	reface	ulterior	nenumărații	scriitori	care	au	pus	în	centrul	scrierilor	
relegarea	poetului	roman.	În	fapt,	romanul	lui	Horia	este	unul	paradigmatic.
12	V.	îndeosebi	capitolul	The Exileʼs Last Word: Power and Poetic Redress on the Margins of Empire	(Gowan	
2009:	203-2016).	Pentru	cercetător,	„In	Ovidʼs	particular	case,	the	art	of	poetry	provides	the	exile	with	the	
power	to	speak	after	death	and	always	gives	him	the	last	word.	This	word	is	of	course	the	sum	of	words	
contained	in	his	poems”	(ibidem:	204).
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viața	însăși	și	de	experiențele	sale	și	determinată	de	referirea	nemijlocită	la	prezent.	Ea	
este	 un	 fel	 de	 putere	mitică,	 care,	 în	 plan	 existențial,	 se	 imprimă	 cu	 putere	 în	 grupul	
particular”	(Himmelmann	1984:	228).	Lecția	ovidiană,	mereu	deschisă.
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Romulus Popovici

A.D. Xenopol, un secol după

S-au	 împlinit	 în	acest	an,	mai	precis	 la	27	
februarie,	o	sută	de	ani	de	la	trecerea	în	eternitate	a	
istoricului	și	filozofului	român	Alexandru	Dimitrie	
Xenopol,	 autorul	 primei	 mari	 sinteze	 a	 istoriei	
naționale	 –	 Istoria românilor din Dacia Traiană,	
dar	și	cel	dintâi	filozof	al	istoriei	din	cultura	noastră	
academică.	 Născut	 la	 23	 martie	 1847,	 la	 Iași, și	
atras	încă	din	tinerețe	de	mișcarea	junimistă,	A.D. 
Xenopol	 a	 urmat	 cursurile	 universitare	 în	 științe	
juridice,	 filozofie	 și	 istorie,	 obținându-și	 în	 anul	
1871,	 deopotrivă,	 doctoratul	 în	 drept	 la	 Berlin	 și	
doctoratul	 în	 filozofie	 la	Giessen.	A	 fost	 profesor	
de	 istorie	 la	Universitatea	din	 Iași	 (al	cărui	 rector 
devine	 între	 1898-1901),	 iar	 în	 1893	 a	 fost	 ales	 membru	 al	Academiei	 Române.	 S-a	
bucurat,	de	asemenea,	de	o	însemnată	recunoaștere	științifică	internațională:	în	anul	1900,	
Xenopol	a	devenit	membru	de	onoare	al	Societății	de	Arheologie	din	Bruxelles,	în	1901 a 
primit	același	titlu	de	la	Societatea	Academică	din	Cernăuți,	în	1903	a	fost	ales	membru	al	
Institutului	Internațional	de	Sociologie,	în	1914	-	membru	titular	al	Academiei	de	Științe	
Morale	și	Politice	din	Paris,	iar	doi	ani	mai	târziu	a	fost	ales	vicepreședinte	al	Societății	
de	Sociologie	din	Paris.

Lucrarea	 sa	 de	 referință	 din	domeniul	 sintezelor	 istorice	 rămâne,	 fără	 îndoială,	
Istoria românilor din Dacia Traiană,	 tratatul	 fiind	 redactat	 și	 editat	 între	 anii	 1888	 și	
1893,	într-o	serie	monumentală	de	șase	volume,	care	s-a	bucurat	în	1925	de	o	reeditare	
semnificativ	îmbunătățită	de	autor.	Deși	sinteza	xenopoliană	reflecta	stadiul	încă	incipient	
al	cercetărilor	din	domeniul	istoriei	naționale	de	la	sfârșitul	secolului	XIX,	ea	are	meritul	
de	a	fi	formulat	prima	abordare	sistematică	și	metodologic	unitară	asupra	a	două	milenii	
de	evoluție	istorică,	reușind	totodată	o	prezentare	integrativă	a	proceselor	și	evenimentelor	
istorice	 din	 toate	 provinciile	 românești.	Remarcabil	 este	 și	 faptul	 că	 Istoria românilor 
din Dacia Traiană,	nu	fost	concepută	dintr-o	perspectivă	unilaterală	(bunăoară	a	elitelor	
social-politice,	aspect	care	n-a	fost	nici	ignorat),	ci	s-a	străduit	să	ofere	o	imagine	complexă	
a	tuturor	straturilor	corpului	social,	dar	și	a	unor	dimensiuni	fundamentale	ale	culturii	și	
civilizației,	precum	organizarea	instituțională,	economia	sau	mutațiile	sociale.

Xenopol	 și-a	 conceput	 sinteza	 istoriografică	 în	 paralel	 cu	 dezvoltarea	 unei	
teorii	proprii	de	filozofie	a	istoriei,	dacă	nu	neapărat	originală,	cu	certitudine	de	o	mare	
rigurozitate	 și,	mai	 ales,	 vizionară	 sub	 aspect	 conceptual.	 Publicată	mai	 întâi	 la	 Paris,	
în	 1899,	 sub	 titlul	Les principes fondamentaux de l’histoire,	 această	 teorie	 a	 văzut	 un	
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an	mai	 târziu	 lumina	 tiparului	 la	 Iași,	 și	 în	 versiunea	 românească,	 pentru	 ca,	 în	 1908,	
să	fie	dezvoltată	în	La thėorie de l’histoire.	Xenopol	este	cel	dintâi,	la	noi,	care	acordă	
atenție	 specială	 unor	 problematici	 precum	 cauzalității,	 legității	 și	 naturii	 evoluției	 în	
istorie,	a	pattern-urilor	fenomenologice	(”teoria	seriilor”	în	limbajul	propriu	autorului),	a	
raportului	dintre	individual	și	universal,	deloc	în	ultimul	rând,	a	epistemologiei	istoriei	și,	
în	particular,	a	criteriilor	de	științificitate.	În	1930,	filozoful	român	acad.	Nicolae	Bagdasar	
afirmase:	”Xenopol	are	pentru	noi,	românii,	și	o	altă	importanță:	el	a	stabilit	prin	opera	
lui	filozofică	contactul	indiscutabil	dintre	filozofia	română	și	cea	străină”.	O	observație	la	
care	nu	putem	decât	să	subscriem.
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Lecturi critice
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Laurențiu Nistorescu

O exemplară monografie privind 
organizarea timpului social din 

coloniile vest-pontice

Prima	jumătate	de	mileniu,	din	cei	circa	2.500	
de	 ani	 de	 evoluție	 instituțional-statală	 a	 societății	
de	 la	 Dunăre	 și	 Carpați,	 este,	 din	 perspectiva	
istoriei	 autohtone,	 profund	 îndatorată	 întemeierii	
și	 manifestărilor	 coloniilor	 grecești	 de	 la	 Pontul	
Euxin.	Aceste	comunități,	la	fel	de	tribale	în	esență	
ca	și	 locuitorii	 traco-daci	și	de	alte	seminții	găsiți	
pe	 țărmurile	 pontice,	 aparent	 neglijabile	 numeric,	
au	 constituit	 pentru	 lumea	 autohtonă	 un	 pol	 de	
inovare	socială,	economică,	ideatică	și	tehnologică	
care	au	modelat	în	profunzime	comunitățile	locale,	
inițiind	 acel	 proces	 la	 capătul	 căruia	 a	 ieșit	 la	
iveală	 civilizația	 pe	 care	 astăzi	 o	 considerăm	 a	 fi	
clasicismul	geto-dacic.	Iată	o	explicație,	fatalmente	
neexhaustivă,	a	interesului	special	pe	care	istoricii	
și	clasiciștii	români	l-au	manifestat	față	de	formele	
de	manifestare	ale	polis-urilor	grecești	din	Pontul	
Stâng	 și,	 totodată,	 o	 lămurire	 a	 împrejurării	 că,	

în	 acest	 domeniu	 particular,	 în	 exegeza	 românească	 și-au	 făcut	 apariția,	 de-a	 lungul	
mai	multor	generații,	 câteva	 studii	 și	 sinteze	de	mare	valoare.	Lungului,	 dar	niciodată	
suficientului	 șir	 de	 reușite	 i	 se	 adaugă	 de	 acum	 și	 volumul	monografic	 ”Calendare	 și	
sărbători	în	cetățile	grecești	de	la	Pontul	Euxin”,	publicat	recent	de	cercetătorul	timișorean	
conf.	univ.	dr.	Remus	Mihai	Feraru	la	casele	editoriale	Eurostampa	și	Astra	Museum	din	
Timișoara	 și,	 respectiv,	 Sibiu.	 Cercetarea	 pe	 care	 o	 încununează	 acest	 volum	 nu	 este,	
așa	 cum	 s-ar	 părea	 la	 o	 privire	 grăbită,	 un	 demers	 consacrat	 unui	 aspect	 periferic	 de	
cultură	 și	 civilizație,	 față	de	 care	 autorul	 sau	 criticii	 acestuia	 și-ar	 putea	 îngădui	 luxul	
unor	aproximări	invariant	neverificabile.	Dimpotrivă,	așa	cum	lectura	atentă	a	volumului	
o	 poate	 revela	 chiar	 și	 cititorului	 nespecialist,	 tema	 calendarelor	 și	 sărbătorilor	 –	 în	
esență,	a	organizării	și	valorizării	timpului	social	–	este	una	dintre	dimensiunile	esențiale,	
cuantificabile,	 ale	 arhitecturii	 socio-culturale	 pe	 care	 s-au	 întemeiat	 comunitățile	
polisurilor	grecești	din	Pontul	Stâng	(și,	în	sens	larg,	din	universalitatea/oikumena	pan-
grecească),	prin	care	acestea	au	putut	înrâuri	atât	de	puternic	vastele	societăți	indigene.	
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Ca	și	 acestea	din	urmă,	 cu	care,	 cum	deja	 am	afirmat,	 continuau	 să	fie	compatibile	 în	
structurarea	 lor	 eminamente	 tribală,	 comunitățile	 de	 locuitori	 ai	 polis-urilor	 pontice	
își	 întemeiau	existența	 colectivă	pe	 sarcini	 rezolvate	 laolaltă	de	 întreaga	comunitate	 și	
mobilizau	în	acest	sens	masa	de	cetățeni	(aici	și	doar	aici,	termenul cetățean	are	încă	din	
Antichitate	sensul	pe	care-l	cunoaștem	astăzi,	de	individ	activ,	liber	și	înzestrat	cu	drepturi	
și	 responsabilități	al	comunității)	apelând	 inclusiv	 la	anticiparea	sarcinilor	colective	de	
rezolvat	prin	desemnarea	unor	perioade	anume	din	an	(de	regulă,	o	lună	calendaristică)	
pe	care	o	rezervau	în	acest	sens.	Studiul	lui	Remus	Feraru	pune	în	evidență,	într-un	mod	
exemplar	 prin	 acuratețea	metodologică	 și	 de	 referențialitate	 a	materialului	 probatoriu,	
dar	 și	 prin	 largi	 și	 binevenite	 excursuri	 comparative,	 felul	 în	 care	 această	 strategie	 de	
organizare	 a	 timpului	 social/comunitar	 s-a	 instituționalizat	 în	 sisteme	 calendaristice	 la	
Milet	–	metropola	prin	excelență	a	coloniilor	grecești	din	bazinul	pontic	–	și	mecanismele	
prin	care	acest	proces	s-a	reprodus	în	reprezentanțele	milesiene	din	Pontul	Stâng	(precum	
Histria,	cea	dintâi	așezare	greacă	din	Marea	Neagră,	dar	și	Odessos,	Apollonia	Pontica,	
Tomis	ș.a.m.d.).	Nu	sunt	ignorate	însă	nici	puținele,	dar	deloc	lipsite	de	relevanță	colonii	
ale	Megarei	(așa	cum	este,	de	principal	interes	pentru	noi,	Callatis),	tocmai	pentru	că,	prin	
punerea	 în	 evidență	 a	 diferenței	 specifice,	 cercetătorul	 nostru	 năzuiește	 să	 evidențieze	
mai	 limpede	aspectele	 intime	ale	problematicii	organizării	 timpului	social.	Sunt	 tratate	
în	convergență,	astfel,	atestările	de	denumiri	(cu	obiectivul	aproape	atins	al	reconstituirii	
fiecărui	calendar	local	în	parte),	dar	și	sistemul	de	sărbători	publice,	corelația	acestora	cu	
cultele	diferitelor	divinități-cheie	ale	panteonului	grecesc	și,	în	mod	cu	totul	salutar,	modul	
prin	care	acest	aspect	central	al	culturii	urbane	(și	urbanizatoare)	s-a	prelungit	în	primele	
faze	ale	instituirii	dominației	romane	în	regiune.	Semnalăm,	iertată	fie-ne	acest	exercițiu	
pro domo,	și	 faptul	că	unele	studii	 încorporate	 în	această	excelentă	monografie	au	fost	
anterior	publicate	în	paginile	revistei	Acta Centri Lucusiensis.	Să	precizăm,	în	încheiere,	
că	exemplara	cercetare	a	colegului	nostru	Remus	Mihai	Feraru	–	exemplară	deopotrivă	
prin	anvergura	documentaristică,	claritatea	și	detaliata	punere	în	practică	a	conceptului	
metodologic	 și,	 respectiv,	 prin	 rafinamentul	 dozajului	 argumentațional	 și	 al	 aparatului	
critic	–	are	la	bază	teza	sa	de	doctorat	(publicată	în	anul	2006	sub	titlul	”Cultura	în	cetățile	
grecești	de	pe	țărmul	vestic	al	Mării	Negre”)	și	s-a	bucurat	de	susținerea	Fundației	Maison	
de	Sciences	de	l’Homme	din	Paris,	Council	of	American	Overseas	Research	Centres	din	
Washington	D.C.	și	Fundației	Andrew	W.	Mellon	din	New	York.	
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Valeriu D. Călărășanu

Quaestiones Romanicae, 
la ediția a opta

În	pofida	constrângerilor	impuse	de	pandemia	actuală,	care	a	forțat	organizatorii	
să	amâne	ediția	curentă	a	Colocviului	Internațional	”Comunicare	și	Cultură	în	Romania	

Europeană”	 (CICCRE)	 de	 la	 Timișoara,	 cel	 de-al	
optulea	volum	de	contribuții	la	prestigioasa	manifestare	
paneuropeană	(și	nu	numai)	de	romanistică	–	Quaestiones 
Romanicae	–	a	apărut	nu	doar	la	timp,	ci	și,	așa	cum	am	
fost	obișnuiți,	într-o	formulă	care	a	păstrat	și	perfecționat	
standardele	 autoimpuse	 la	 precedentele	 ediții.	 Amplu	
și	dens	 (reunind,	 în	cele	două	 tomuri	 ale	ediției,	peste	
1.100	de	pagini),	Quaestiones Romanicae	VIII/2020	este	
totodată,	într-un	grad	remarcabil,	și	extrem	de	unitar	în	
diversitatea	sa	tematică.	Cheia	acestei	unități	în	diversitate	
o	constituie	paradigma	propusă	participanților	–	92	de	
autori	de	înalt	prestigiu	academic	de	la	universitățile	și	
centrele	de	cercetare	din	12	țări	–	care,	de	această	dată,	a	
gravitat	în	jurul	dipolului	conceptual	interferențe versus 
contraste.	De	altfel,	editorii	 s-au	explicitat,	 semnalând	
faptul	că	”volumul	al	VIII-a	din	Quaestiones Romanicae 

supune	atenţiei,	așadar,	o	 tematică	deosebit	de	semnificativă,	cea	a	omului	romanic,	 în	
accepţiunea	sa	complexă,	având	o	faţă	întoarsă	spre	trecut	şi	o	faţă	modernă,	polimorfă	și	
polivalentă”.

Ca	de	obicei,	vom	semnala	în	cele	ce	urmează	articolele	de	interes	CSDR	Lucus,	
ordinea	menționării	fiind	cea	a	inserării	în	volum:	”Tehnica	variantelor	la	Tacit	(Annales 
I-VI)”	–	Florica	Bechet,	”Un	topos	literar	dihotomic:	laus Italiae”	–	Valy	Ceia,	”Simbioza	
formelor	de	guvernământ	în	Roma	antică	în	viziunea	lui	Polybios”	–	Theodor	Georgescu,	
”(Homo) viator ac/vel peregrinus	în	Aetas Patrum.	Interferențe	semantice”	–	Elena	Tia-
Sandu,	”Vocabulele	candorii	în	latină	și	în	limbile	romanice”	–	Maria	Subi,	”Geografia	
și	mediul	din	Germania	nesupusă	 (secolele	 I	 î.Hr.-I	d.Hr.)”	–	Nicholas	Ben	Mustapha,	
”Biserica	 necalcedoniană	 siro-iacobită	 în	 secolele	 VI-VII”	 –	 Remus	 Mihai	 Feraru,	
”Romanicul	 rural	 în	Țara	Hațegului.	 Interferențe	 și	 contraste	 în	 discursul	 istoriografic	
modern”	 –	 Laura	 Mesina,	 ”Geographia Ravennatis	 și	 Dacia:	 o	 mărturie	 despre	
interferențele	dintre	provinciile	post-romane	în	secolul	al	VII-lea”	–	Laurențiu	Nistorescu.

Comitetele	onorific	 și	 științific	 ale	CICCRE	–	Quaestiones Romanicae reunesc 
cercetători	de	prin	rang	din	România	(București,	Cluj-Napoca,	Iași,	Craiova,	Timișoara),	
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Spania,	Italia,	Franța,	Polonia,	Austria,	Ungaria,	Slovacia,	Cehia	și	Georgia,	coordonator	
al	volumului	fiind	conf.	univ.	dr.	Valy-Geta	Ceia.	Quaestiones Romanicae este editat sub 
egida	Universității	 de	Vest	 Timișoara	 și	 a	 Universității	 Szeged,	 la	 Editura	 JATEPress	
Szeged.	Alți	contributori	de	marcă	provin	din	Quebec/Canada,	Finlanda,	Serbia,	Irak	și	
Tunisia. 
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Antuza Genescu

Un binevenit și necesar 
demers academic

Marcus	Caelio	Rufus	este,	din	perspectiva	cunoașterii	mediate,	singura	accesibilă	
cercetătorului	despărțit	de	 tema	sa	de	 interes	de	un	 interval	 întins	pe	două	milenii,	un	
personaj	 din	 opera	 ciceroniană.	Mai	 precis,	 dintr-un	 discurs	 pe	 care	 cel	mai	 însemnat	
exponent	al	artei	retoricii	latine	l-a	susținut	în	Senatul	Romei	în	anul	de	grație	56	î.Hr.,	
în	calitate	de	apărător	al	lui	Rufus,	într-un	moment	delicat	–	cum	n-au	fost	deloc	puține	
în	istoria	politică	romană	–	cunoscut	până	la	noi	drept	Conspirația	lui	Catilina.	Acestui	
tandem	autor-personaj	îi	dedică	doamna	prof.	dr.	Dana	Dinu,	distinsa	cercetătoare	de	la	
Craiova	a	 lumii	clasice,	volumul	Marcus Tullius Cicero: Pro Caelio Ad Familiares II, 
8-16,	apărut	recent	la	Editura	Universitaria	din	Craiova.	

Volumul	 se	 deschide	 printr-o	 prefață	 argumentativă	 și	 un	 studiu	 introductiv,	
detaliat	 cu	 justă	 măsură	 și,	 în	 același	 timp,	 echilibrat	 astfel	 încât	 să	 ofere	 o	 imagine	

de	 ansamblu	 coerentă	 și	 rapid	 inteligibilă	 asupra	
problematicii	 în	 analiză.	 Îndeaproape	 familiarizată	 cu	
subiectul,	dar	și	cu	multiplele	dimensiuni	ale	contextului	
cultural,	social-politic	și	instituțional	ale	acestuia	și,	nu	
în	ultimul	rând,	cu	modelele	de	abordare	și	polemicile	
adiacente	 din	 exegeză,	 cercetătoarea	 de	 la	Craiova	 își	
propune	–	și	reușește	pe	deplin	–	să	transmită	cititorului	
o	 viziune	 aproape	 exhaustivă,	 obiectivă,	 dar	 totodată	
marcată	 de	 individualitatea	 propriului	 demers.	 Este	
remarcabil	 faptul	 că	 portretul	 pe	 care	 doamna	 Dana	
Dinu	 îl	 creionează	 personajului	 istoric	 Caelio	 Rufus,	
mereu	 subsumat	 izvorului	 ciceronian,	 nu	 favorizează	
o	dimensiune	anume	a	acestuia,	ci	permite	descifrarea	
deopotrivă	 a	 laturilor	 umană,	 politică,	 socială	 și	 de	
amprentă	 culturală	 a	 personajului,	 semnalând	 astfel	
celor	 care	 se	 apropie	 de	 subiect	 că	 adevărul	 istoric	 –	

idealul	oricărui	demers	din	sfera	disciplinelor	clasicismului	–	poate	fi	apropiat	doar	dacă	
nu	este	neglijată	complexitatea	realității	sale.

Funcțional	 și	 prin	 sine,	 studiul	 introductiv	 este	 susținut	 printr-o	 prezentare	
analitică	în	formulă	bilingvă	(de	traducere	critică	personală	din	originalul	latin	în	română)	
și	a	referințelor	documentare	care	fundamentează	demersul	științific,	fiecare	redactată	ca	
un	capitol	autonom:	Paulli Manutii – Vita Caelii/Viața	lui	Caelius	de	Paulus	Manutius,	
M. Tulli Ciceronis – Pro M. Caelio Oratio/M.	Tullius	Cicero,	Discursul	în	apărarea	lui	
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M.	Caelius,	M. Tulli Ciceronis – Epistularum Ad Familiares Liber Octavus/M.	Tullius	
Cicero,	Scrisori	către	prieteni,	Cartea	a	VIII-a,	respectiv,	M. Tulli Ciceronis – Epistularum 
Ad Familiares Liber Secundus/M.	Tullius	Cicero,	Scrisori	către	prieteni,	Cartea	a	 II-a.	
Volumul	este	firesc	întregit	printr-un	complex,	dar	și	flexibil	aparat	critic,	care	include,	
pe	lângă	bogatele	secțiuni	de	note	explicative	de	la	fiecare	capitol,	un	index	de	referințe	
individuale	și	geografice,	precum	și	un	breviar	bibliografic	selectiv,	în	care	trimiterile	la	
textele	canonice	ale	exegezei	clasiciste	se	echilibrează,	în	mod	salutar,	cu	abordări	foarte	
recente	ale	problematicii,	în	special	din	spațiul	academic	anglofon,	acum	dominant	și	în	
sfera	studiilor	clasiciste.

Salutăm	așadar	această	apariție	editorială	ca	pe	un	binevenit	 și	necesar	demers	
academic	de	actualizare	și	expandare	a	abordării	unui	caz	particular	al	latinității	clasice	
care	are	vocația	universalului.
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Sorin Damian

„Classica et Christiana”, 
o ediție remarcabilă

Dedicat	cu	precădere	actelor	celui	de-al	XI-lea	colocviu	
româno-italian	– Tradiție și inovație între antichitatea clasică 
și creștinism: forme, instrumente și modele de comunicare 
literară și artistică	 (Iași,	10-12	octombrie	2019)	–	cel	mai	
recent	număr	(15/2020)	al	revistei	”Classica	et	Christiana”	al	
Centrului	de	Studii	Clasice	și	Creștine	de	pe	lângă	Facultatea	
de	 Istorie	 a	 Universității	 „Alexandru	 Ioan	 Cuza”	 din	 Iași,	
avându-l	 ca	 redactor	 șef	 pe	 prof.	 univ.	 dr.	 Nelu	 Zugravu,	
se	 deschide	 printr-un laudatio	 adresat	 reputatului	 clasicist	
italian	 Luigi	 Piacente	 de	 la	 Universitatea	 Aldo	 Moro	 din	
Bari.	 Reținem	 din	 bogatul	 cuprins	 câteva	 titluri	 de	 interes	
CSDR	 Lucus:	 ”Putere	 și	 sfințenie	 în	 istoriografia	 spaniolă	
antică	 târzie”	 –	 Immacolata	Aulisa,	 ”Idealul	 didaskalos în 
Charidemos	 de	 Dio	 Chrysostomos”	 –	 Ștefan	 Teodor	 Ivas,	

”Clementia principis.	Un	aspect	al	puterii	imperiale	în	opera	lui	Symmachus”	–	George	
Ivașcu,	”Reinterpretarea	augustiniană	a	lui	bellum iustum”	–	Laura	Marzo,	”Evul	Romei	
în	Historia	Augusta”	–	Claudiu-Costel	Luca,	”Iulian	Apostatul	în	istoriografia	ecleziastică	
românească”	 –	 Daniel-Niță	 Danielescu,	 ”Puterea	 timpului,	 puterea	 sub	 timp.	 Seneca,	
metafora	și	ucronia”	–	Tiziana	Ragno,	”Făurirea	orașului	creștin	în	Scitia	Minor”	–	Dan	
Ruscu,	”Roseus Phoebus:	Imagistica	solară	în	Eneida	lui	Vergilius”	–	Lee	Fratantuono,	
”Imperium creandique ius principis.	Mecanismele	dobândirii	puterii	imperiale	în	timpul	
crizei	 în	 izvoarele	 literare	 latine	 din	 secolele	 IV-V	 (I)”	 –	 Nelu	 Zugravu.	 Zăbovim	
asupra	acestui	ultim	articol	(care	constituie,	cum	sugerează	editorul,	doar	prima	parte	a	
demersului	autorial),	întrucât	tema	abordată	este	una	foarte	incitantă:	și	anume,	detectarea	
unor	mecanisme	constituționale	în	modul	de	exercitare	a	succesiunii	puterii	în	turbulenta	
epocă	a	anarhiei	militare	din	Imperiul	Roman	al	secolului	III	AD.	Autorul	consideră	că	a	
identificat	în	izvoarele	latine	din	secolele	IV-V	(și	nu	exclusiv	în	literatura	juridică	a	epocii,	
așa	cum	ne-am	fi	putut	aștepta	–	dar	aceasta	nu	este	o	critică,	întrucât	demersul	autorului	
are	 în	vedere	 imaginea	mecanismelor	de	putere	și	nu	mecanismele	 înseși)	 însușirea	de	
către	 corpul	militar	 (care	 este	 și	 politico-electoral	 în	 alcătuirea	 instituțională	majoră	 a	
societății	 romane)	 a	 atributelor	 legiuitoare	 pe	 care	 anterior,	 într-un	 stadiu	 al	 separației	
puterilor	 în	 stat,	 le	 deținuse	 Senatul	 (corpul	 parlamentar).	Demonstrația,	 ca	 și	metoda	
analitică,	axată	pe	cazul	exemplar	al	lui	Maximinus	Thrax,	este/sunt	convingătoare,	astfel	
că	așteptăm	cu	maxim	interes	partea	a	doua	a	acestei	cercetări.



91

Dosar ACL



92

Invitatul	ediției:
László Marjanucz 

Cu privire la demografia Szegedului 
la sfârșitul turcocrației

On the demographics of Szeged 
at the end of the Turkocracy

Abstract: The question: whether the Turkish rule in Szeged led to 
population decline or growth can only be answered hypothetically. There 
are two methods of comparing the number of inhabitants before Mohács 
with that after the Turkish period. After the Turks, a strong influx of 
Germans and Serbs into the city was observed. The Hungarian-speaking 
sermon had to be stopped in 1725 because there was no one to understand 
it. This indicates demographic growth, but only after the Turkish era. 
However, the structure of growth has changed. János Reizner, historian of 
the city, estimated the number of the population from 1715 to 5000 due to 
the Regnicolaris Conscription. The war engineer, De la Croix, calculated 
9,000 for Szeged as early as 1712. The difference can be explained with the 
interpretation of the statistics. The directory was created when the poorer 
residents were abandoned. The written heads of families represented a third 
of the population. To get a real result, one should multiply irritant’s date 
by 3. This adds the number of households to the true level. The increased 
number of households should then be multiplied by the average family size 
(5). According to this calculation, the population comes to 10,000. We get 
similar information from the matriculation register. For the period 1684-
1699 there are only figures for Niederstadt. The number of live births per 
1000 inhabitants per year was 45 per thousand in this period. Accordingly, 
you can count on about 4100 inhabitants with regard to the Niederstadt. 
According to the Josephine census of 1784, the percentage distribution of 
residents according to the parts of the city is already on time. From this, 
inferring to the post-Turkish period, it can be stated that there should also 
be a population of 10,000 using this method.

Keywords: Szeged, demography, ottoman era, baptisms, continuity of living

Cuvinte-cheie: Szeged, demografie, epoca otomană, botezuri, continuitate 
de locuire
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Considerații generale
După	144	de	ani	de	ocupație,	orașul	Szeged	a	fost	eliberat	de	sub	administrația	turcă	

la	22	octombrie	1686.	Armatele	maghiară	și	otomană	au	continuat	să	se	confrunte	și	în	anii	
următori,	fără	ca	situația	să	se	modifice:	Szegedul	a	rămas	o	așezare	de	frontieră	militară,	
pentru	încă	30	de	ani1,	răstimp	în	care	locuitorii	zonei	au	suportat	invaziile	frecvente	ale	
turcilor,	iar	mai	apoi	faptul	că	orașul	a	devenit	zonă	de	tranzit	pentru	oștile	imperiale2.	După	
Pacea	de	la	Karlóca/Karlowitz	(1699),	Szegedul	a	scăpat	o	vreme	de	ocupațiile	militare	
și	de	hărțuirile	aferente,	dar	a	avut	de	suferit	de	pe	urma	ciumei	(1692,	1704,	1710)	și	a	
dezastrelor	naturale	(inundațiile	din	1689	și	1712,	incendiile	din	1697	și	1705)3.

Astfel,	dacă	perioada	de	pace	a	favorizat	relocarea	locuitorilor,	forțele	distructive	
ale	 naturii	 au	 acționat	 în	 sens	 contrar,	 favorizând	 un	 proces	 de	 depopulare.	 În	 timpul	
ciumei	din	1709-1710,	locuitorii	orașului	Szeged	s-au	apărat	cu	succes	sub	conducerea	
unui	medic	militar,	astfel	încât	au	fost	înregistrate	doar	182	de	victime.	Pentru	comparație,	
numărul	victimelor	din	Arad	din	timpul	aceleiași	epidemii	a	fost	de	aproximativ	3.0004. 
Trebuie	 să	 menționăm	 totuși	 că	 certificatele	 orașului	 din	 orașul	 inferior	 sugerează	 că	
epidemia	de	acolo	ar	fi	putut	fi	mai	devastatoare	decât	media	orașului,	deoarece	înscrierile	
în	registrul	de	botez	au	scăzut	de	la	peste	300	la	69	în	17095.	În	ceea	ce	privește	inundația	
din	1719,	este	relevant	faptul	că,	la	recensământul	din	1719,	majoritatea	caselor	erau	încă	
listate	ca	„adăposturi	temporare”.	Autoritățile	epocii	au	lua	în	calcul	relocarea	orașului,	
construind	eventual	o	nouă	fortăreață	la	confluența	Tisei	cu	Mureșul6.	Orașul	a	fost	însă	
reconstruit,	datorită	renovării	castelului	între	anii	1714	și	1717.	Afluxul	de	lucrători	din	
mediul	rural	a	crescut	semnificativ	cifra	de	afaceri	a	orașului	și	a	intensificat	comerțul	său.	
Mulți	dintre	cei	care	emigraseră	anterior	au	fost	relocați,	dar	a	venit	și	un	număr	mare	de	
noi	rezidenți,	străini	(germani,	sârbi).

Imigrația	s-a	intensificat	în	special	în	anii	1720,	când	inundațiile	amenințau	zone	
mai	mici	din	cauza	ridicării	terasamentelor,	iar	orașul	nostru	se	afla	într-o	poziție	geografică	
favorabilă	în	vecinătatea	Banatului.	Imigranții	proveneau	în	număr	mare	din	zonele	nord-
vestice	ale	 țării,	mai	dens	populate,	precum	și	din	 străinătate.	Nu	avem	date	 riguroase	
despre	aceste	mișcări,	dar	avem	o	serie	de	indicatori	indirecți,	precum,	de	exemplu,	faptul	
că	în	1725,	predicile	maghiare	au	fost	suspendate	la	Palánka,	deoarece	nu	era	nimeni	care	
să	înțeleagă	maghiara7.

Dimensiunea demografică
După	1686,	populația	din	Szeged	a	fost	modelată	de	diverse	influențe.	După	turci,	

controlul	orașului	a	fost	preluat	de	armata	austriacă,	 în	 timp	ce	o	 importantă	populație	
sârbă,	 în	 special	militară,	 s-a	 instalat	 între	 zidurile	 castelului.	Din	 această	 împrejurare	

1 Reizner	1899,	p.	174.
2	Reizner	1899,	p.	186.
3 Palugyai	1855,	p.	187.
4	Reizner	1900,	p.	171.
5	OL	Filmarchivum	Csanádi	Egyházmegye.	Római	katolikus	anyakönyv,	Szeged-Alsóváros	A	3334.
6	Reizner	1899,	p.	234.
7	Reizner	1899,	p.	331.
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este	deja	clar	că,	deși	populația	a	crescut,	structura	sa	internă	s-a	schimbat,	în	consecința	
faptului	că	un	număr	mare	de	alogeni	au	luat	locul	populației	autohtone.	Competiția	dintre	
străini	și	maghiari	s-a	permanentizat,	realegerea	funcționarilor	și	alegerea	ambasadorilor	
fiind	însoțite	de	lupte	sângeroase8.

János	Reizner	a	 fost	primul	care	a	 încercat	 să	estimeze	dimensiunea	populației	
în	monografia	sa.	Prima	referire	la	populația	orașului	după	expulzarea	turcă	a	venit	de	la	
inginerul	militar	imperial	Lambion,	care	a	fost	citat	și	de	Reizner9.	Datele	prezentate	nu	

sunt	însoțite	și	de	formularea	unor	concluzii,	
autorul	limitându-se	să	le	comunice.	Cu	toate	
acestea,	informațiile	demografice	conținute	
pot	fi	utilizate	pentru	estimarea	populației.	
Astfel,	 se	 poate	 utiliza	 multiplicatorul	
4,	 pentru	 a	 aprecia	 că	 populația	 se	 ridica	
la	 cca.	 12.000	 de	 oameni,	 prezumând	 că	
dimensiunea	 unei	 familii	 s-a	 menținut	 în	
jurul	 acestei	 constante.	 Nu	 putem	 lua	 în	
considerare	un	multiplicator	mai	mare,	spre	

exemplu	cel	uzual	 în	epoca	modernă,	de	5,	 întrucât	 trebuie	să	 ținem	cont	de	condițiile	
precare	de	sănătate	publică	și	de	epidemiile	recurente.

Următoarele	date	evaluabile	sunt,	de	asemenea,	furnizate	de	Reizner	pe	baza	unei	
hărți	din	1713	de	inginerul	imperial	Colonel	De	la	Croix	Peititis.	Harta	indică	125	locuințe	
rezidențiale	în	strada	Palánk	8,	575	locuințe	în	strada	Alsóváros	11,	340	locuințe	pe	insule	
Fölsőváros	6.	Conform	calculelor	lui	Reizner,	cele	915	de	case	din	cartierele	inferioare	
și	 superioare	ale	orașului	ar	putea	găzdui	6.405	de	persoane,	multiplicatorul	 folosit	de	
această	dată	fiind	7.	La	această	valoare	a	adăugat	populația	din	zona	Palánk	și	castelul,	
împreună	cu	garnizoana	militară	și	a	proiectat	populația	din	Szeged	retroactiv,	pentru	anul	
1686,	la	9.000	de	suflete10.

Această	evaluare	este	însă	problematică	sub	mai	multe	aspecte.	Astfel,	rezultatul	
pentru	 cartierele	 exterioare	 este	 clar,	 dar	 Reizner	 nu	 oferă	 nici	 o	 argumentare	 pentru	
utilizarea	multiplicatorului	7.	Mai	problematică	este	evaluarea	populației	din	zona	Palánk.	
Harta	indică,	într-adevăr,	că	acolo	erau	125	de	locuințe,	dar	în	acest	caz	autorul	nu	folosește	
același	multiplicator	7,	ci	doar	afirmă	că,	împreună	cu	centrul,	aduce	populația	totală	din	
Szeged	la	valoarea	de	9.000	de	oameni.	Dacă	comparăm	datele	din	cele	două	categorii	
de	cartiere,	deducem	că	pe	lângă	cele	6405	locuitori	ai	cartierelor	interioare,	în	Palánk	ar	
mai	fi	locuit,	cu	generozitate,	încă	2600	oameni,	dar	aici	ar	fi	realist	să	apreciem	că	nu	se	
aflau	decât	875	de	persoane.	Se	poate	presupune	că	Reizner	s-a	bazat	pe	raportul	anterior	
al	lui	Lambion,	care	i-a	descris	pe	oameni	sub	arme	și	familiile	lor	(3.000	de	persoane)	ca	
fiind	preponderent	rezidenți	din	Palánk.	Însă,	după	cum	știm	din	alte	surse	–	registrul	de	
soldați	(romano-catolic)	a	supraviețuit,	în	care	găsim	mai	ales	prenume	germane,	cehe	și	
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sud-slave11	–	după	retragerea	turcă,	în	castel	au	existat	garnizoane	germane,	sârbe	și	mici	
maghiare.	În	ceea	ce	privește	personalul	castelului,	familiile	acestuia	locuiau	în	Palánk,	
în	perioada	secolelor	XVII	–	XVIII,	de	unde	meșterii	și	comercianții	germani	s-au	mutat	
la	începutul	secolului	al	XIX-lea,	după	cum	ne	arată	cvasidispariția	numelor	germane	din	
registrul	civil12.	În	plus,	zona	Palánk	a	fost	locuită	de	familii	de	comercianți,	meșteri	și	
fermieri	sârbi,	dintre	care	unii	deja	s-au	mutat	în	timpul	ocupației.	Trebuie	să	ținem	însă	
cont	și	de	faptul	că	înregistrările	din	registrul	greco-oriental	(sârb)	au	supraviețuit	doar	
începând	cu	anii	172013.	Pe	baza	acestora,	putem	estima	mărimea	populației	civile	sârbe	
la	acel	moment	ca	fiind	de	aproximativ	1.200.	

Revenind	la	populația	totală	determinată	de	Reizner,	slăbiciunea	ei	constă	tocmai	
în	problema	multiplicatorului	7,	care	nu	este	deloc	explicat.	Subliniem	însă	că	aceasta	
este	o	eroare	mai	mică	decât	cea	făcută	frecvent	de	cei	mai	mulți	istorici,	care	utilizează	
multiplicatorul	5	fără	o	analiză	temeinică	a	surselor	critice	aferente.	Demografia	istorică	a	
dezvăluit	în	mod	clar	că,	pe	lângă	gospodăriile	impozabile	din	secolul	al	XVIII-lea,	într-o	
așezare	trăiau	multe	familii	neimpozabile,	astfel	încât	populația	totală	poate	fi	estimată	
pe	baza	numărului	de	gospodării	impozitate	doar	dacă	este	utilizată	o	metodologie	critică	
mai	complexă.	Astfel,	multiplicatorul	7	este	deja	mai	aproape	de	realitate,	dar	este	încă	
scăzut	în	comparație	cu	dimensiunea	populației.

Următoarele	date	referențiale	la	tema	noastră	sunt	cele	furnizate	de	recensământul	
din	 1715.	Acesta	 a	 găsit	 210	 cetățeni,	 179	 slujbași	 și	 alți	 9	 contribuabili	 în	 398	 de	
gospodării,	 în	vreme	ce	 în	numărătoarea	 repetată	din	1720	distribuția	este	următoarea:	
232	 cetățeni,	 120	 slujbași	 și	 alți	 52	 de	 contribuabili	 în	 404	 de	 gospodării14.	 Creșterea	
numărului	locuințelor	cu	doar	șase	este	desigur	un	minim	probabilistic,	ceea	ce	istoricii	de	
mai	târziu	(inclusiv	Reizner)	au	considerat	dovezi	de	autenticitate	și	acuratețe.	Examinând	
recensământul,	Reizner	inventariază	doar	387	de	gospodării	–	nu	știm	de	ce	–	și	înmulțește	
cifra	cu	5,	obținând	cca.	2.000	de	oameni.	La	aceasta	adaugă	numărul	garnizoanei	(500	
de	soldați),	care	este	înmulțit	cu	5,	considerând	că	toți	soldații	au	familii.	Astfel,	el	obține	
mărimea	garnizoanei	de	2.500.	La	acesta	se	adaugă	 încă	400	de	soldați	ai	gărzii	 și,	 în	
sfârșit,	constată	că	populația	totală	a	orașului	poate	fi	în	jur	de	5.00015.

Prima	neregulă	o	identificăm	chiar	în	analiza	lui	Reizner.	Dacă,	pe	baza	locațiilor	
de	pe	harta	lui	De	la	Croix,	a	reconstituit	o	populație	de	9.000	până	în	1712,	nu	se	explică	
cum	 s-a	 redus	 aceasta	 la	 5.000	până	 în	 1720,	 adică	 în	 doar	 opt	 ani.	Nu	ne	 este	 oferit	
nici	 un	 argument	 al	 acestui	 declin	 semnificativ,	 nici	 o	 încercare	 de	 răspuns.	 Chiar	 și	
Ignác	Acsády	a	încercat	să	determine	populația	totală	pe	baza	recensămintelor	din	1715	
și	 1720,	 presupunând	 că	 jumătate	 din	 familii	 au	 rămas	 în	 afara	 recensământului.	 El	 a	
luat	 dimensiunea	medie	 a	 gospodăriilor	 recenzate	 ca	6,	 a	 ajustat	 rezultatul	 cu	50%	și,	
astfel,	a	folosit,	în	esență,	un	multiplicator	de	9,	întrucât	a	atribuit	jumătate	din	acesta	la	

11 OL	Filmarchivum	Csanádi	Egyházmegye.	Római	 katolikus	 anyakönyv,	 Szeged-Belváros	 (	 Palánk),	A	
3350.
12	OL	Filmarchivum	Csanádi	Egyházmegye.	Római	katolikus	anyakönyv,	Szeged-Belváros	/Palánk/	A	3350	
és	3351.
13 OL	Filmarchivum,	Magyarországi	Görögkeleti	Szerb	Egyház	Szegedi	Egyházközség	A	5450.
14	Acsádi	1896,	p.	197.
15	Reizner	1900,	p.	143.
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6,3.	Argumentul	 lui	Acsády	a	constatat	 în	observația,	 întemeiată	pe	analiza	datelor	din	
recensămintele	contemporane	care	înregistrează	cu	50%	mai	mulți	contribuabili	decât	cei	
oficial	conscriși,	ceea	ce	l-a	făcut	să	opteze	pentru	această	suplimentare.	Urmând	modelul	
lui	Acsády,	putem	estima	că	populația	orășenească	din	Szeged	poate	fi	estimată	la	3.600	
în	loc	de	2.000,	așa	cum	indicase	János	Reizner.	La	aceasta	se	adaugă	populația	militară,	
împreună	cu	care	dimensiunea	populației	totale	ar	putea	ajunge	la	6.500.	Între	timp,	mai	
multe	studii	care	folosesc	noi	metode	de	demografie	istorică	au	arătat	că	recensământul	
din	1720	a	fost	realizat	prin	excluderea	populației	mai	sărace,	baza	de	impozitare	utilizată	
de	recensământul	de	atunci	reprezentând	aproape	1/3	din	populația	de	la	acea	vreme16. 
Astfel,	pentru	a	obține	un	 rezultat	 realist,	numărul	gospodăriilor	 trebuie	 înmulțit	 cu	3;	
așa	adăugăm	1/3	la	3/3,	adică	nivelul	tuturor	gospodăriilor	și	apoi	înmulțim	acest	număr	
cu	 dimensiunea	 medie	 a	 familiilor,	 adică	 cu	 multiplicatorul	 5.	 Ținând	 cont	 de	 datele	
reconstituite	prin	aceste	metode	critice,	vom	considera	că	populația	urbană	din	Szeged	ar	
fi	putut	fi	în	jur	de	6.000	în	anul	1720.	Iar	la	aceasta	trebuie	să	se	adauge	populația	militară	
de	2.500.

Zoltán	Kováts	a	aplicat	noile	principii	critice	ale	demografiei	istorice	pe	materialele	
concrete	de	istorie	locală:	mai	concret,	a	comparat	rezultatele	statistice	ale	recensămintelor	
cu	registrele17.	El	a	descoperit	că	numărul	gospodăriilor	impozitate	trebuie	înmulțit	cu	o	
medie	de	20-25	pentru	a	obține	dimensiunea	populației	reale.	În	urma	acestei	proceduri,	
populația	civilă	din	Szeged	ar	putea	fi	estimată	la	10.000	în	1720,	respectiv,	cu	adaosul	
populației	militare,	la	13.000	de	oameni.

Relația dintre continuitatea și mărimea populației
De	la	mijlocul	anilor	1720,	numărul	anual	de	botezuri	a	fost	mult	peste	500,	în	baza	

căruia	unul	dintre	cercetătorii	problemei,	Júlia	Takács,	situează	populația	orașului	între	
14.000	și	17.00017.	Cea	mai	mare	populație	a	populației	maghiare	a	supraviețuit	în	centrul	
urban	 otoman,	Orașul	 de	 Jos.	Mai	 ales	 pe	 baza	 datelor	 reconstituite	 pe	 seama	 acestei	
părți	a	orașului,	se	poate	dovedi	că	expulzarea	turcilor	a	fost	o	cezură	importantă	în	sens	
politic,	dar	care	nu	a	afectat	continuitatea	dominată	din	perspectivă	demografică.	Pe	de	o	
parte,	grupul	de	limbă	maghiară	din	populația	secolului	al	XVIII-lea	a	fost	în	mare	parte	
descendent	al	 strămoșilor	medievali	 (timpuriu	moderni),	 iar	pe	de	altă	parte,	pierderea	
populației	sub	turci,	deși	a	atins	un	nivel	semnificativ,	a	fost	compensată	de	reproducerea	
naturală	și	de	imigrație,	cea	dintâi	stabilizându-se	încă	de	la	mijlocul	secolului	al	XVI-
lea.	 Primul	 aspect	 este	 evidențiat	 prin	 compararea	 registrului	 de	 zeciuială	 din	 1522,	 a	
defterului	din	1577/78	și	a	nomenclaturii	registrelor	suburbane	dintre	1663-1689,	iar	cel	
de-al	doilea	aspect,	prin	numărul	total	de	populație	de	vârste	diferite,	calculat	prin	diferite	
metode.	Listele	de	zeciuială	pregătite	pentru	administrația	episcopală	sunt	foarte	detaliate,	
ele	 înregistrând	 numele	 de	 familie	 și	 prenumele	 contribuabililor	 pe	 fiecare	 stradă	 și	
casă18.	Aceste	documente	constituie	o	bază	importantă	pentru	cercetare,	dar	introducerea	
registrelor	o	transformă	într-o	sursă	documentară	autentică	începând	cu	secolul	al	XVI-
16	Dávid	1957,	p.	192.
17	Kováts	1969,	p..	34-40.
18	Takács	1982.



97

lea.	Știm	că	 franciscanii	 și-au	 ținut	 registrele	 (în	 special	 pe	 cele	de	botez)	 și	 în	 epoca	
turcocratică,	iar	aceste	izvoare	permit	stabilirea	mai	multor	conexiuni	importante19.	Prima	
înregistrare	datează	din	1663,	dar	consemnările	curente	pot	fi	urmărite	doar	din	1668,	de	
când	mai	mult	de	o	sută	de	botezuri	și	părinți	au	fost	înregistrate	în	fiecare	an.	Potențialele	
erori	generate	de	dispersia	statistică	sunt	astfel	mult	reduse,	dar	nu	se	poate	spune	că	sunt	
complet	eliminate.

Prin	 utilizarea	 riguroasă	 a	 surselor	 de	 mai	 sus,	 continuitatea	 populației	 din	
Szeged	și	dimensiunea	populației	totale	poate	fi	determinată	într-un	mod	științific	corect.	
Compararea	 listelor	 de	 zeciuială	 utilizate	
de	mulți	cercetători	(1522)	și	nomenclatura	
registrelor	suburbane	mai	puțin	cunoscute	
dovedesc	 continuitatea	 locuirii	 umane	
la	 Szeged.	 Între	 anii	 1663	 și	 1689,	 157	
dintre	 prenumele	 înregistrate	 de	 părinții	
franciscani	 pot	 fi	 găsite	 și	 în	 registrul	 de	
zeciuială	 din	 1522,	 care	 indică	 un	 grad	
de	 identitate	de	circa	30%.	 Însă	proporția	
acestor	 familii	 din	populația	 totală	 este	 și	
mai	mare,	deoarece	numele	de	 familie	găsite	ca	fiind	 identice	 în	 registre	 (157)	au	 fost	
distribuite	între	803	contribuabili	cu	acest	nume	în	lista	din	1522,	în	timp	ce	numărul	total	
al	contribuabililor	a	fost	de	1549.

Conscripția	 regnicolară	 din	 1720	 inserează	 394	 de	 prenume	 de	 la	 Szeged.	
Dintre	acestea,	doar	126	(32%)	au	fost	identificate	și	în	registrele	între	1663-1689,	ceea	
ce	 reprezintă	aproximativ	aceeași	proporție	de	acoperire	a	populației	 ca	 și	 registrul	de	
referință20.	Din	punct	de	vedere	fiscal,	această	populație	a	 reprezentat,	desigur,	o	masă	
mai	mare:	din	394	de	contribuabili	numărați	 în	1720,	257	 (65%)	au	purtat	unul	dintre	
cele	126	de	prenume	care	se	găsesc	în	registru.	În	plus	analiza	datelor	onomastice	indică	
faptul	că	stocul	de	nume	de	vârste	diferite	prezintă	o	suprapunere	de	o	treime,	pondere	
suficientă	pentru	asigurarea	continuității	demografice.	Acest	aspect	este	întărit	și	de	faptul	
că	numărul	de	persoane	care	poartă	aceleași	prenume	a	reprezentat	o	proporție	mai	mare	
a	populației	în	toate	cele	trei	perioade	de	studiu.	Sursa	cea	mai	frecvent	utilizată	pentru	
determinarea	populației	din	perioada	pre-turcești	din	Szeged	este	registrul	din	1522.	

Bazându-se	 pe	 aceasta,	 János	 Reizner	 a	 reconstituit	 la	 6.245	 dimensiunea	
populației	din	 jurul	momentului	Mohács21.	El	 și-a	 făcut	calculele	demografice	pe	baza	
listelor	de	zeciuieli	papale,	utilizând	un	multiplicator	de	5,	adică	a	numărat	cinci	persoane	
per	gospodărie	plătitoare	de	 impozite.	Folosind	metoda	 lui,	obținem	un	 rezultat	diferit	
prin	înmulțirea	numărului	de	case	sau	a	numărului	de	gospodării	cu	cinci.	Dar	chiar	și	
produsul	numărului	redus	(1449)	cu	gospodăriile	din	Tápé,	Szentmihálytelek	și	Bánfalva	
(7245)	este	mai	mare	decât	populația	dată	de	Reizner.	Este	probabil	ca	numărul	de	familii	
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determinate	pe	baza	nomenclaturii	și	a	numărului	de	gospodării	luate	să	nu	corespundă,	
deoarece	atât	numărul	de	case	 identificate	 (1493),	cât	și	numărul	de	gospodării	 (1549)	
este	 de	 cinci	 ori	 mai	 mare	 decât	 populația	 (7465	 și,	 respectiv,	 7745)	 reconstituită	 de	
Reizner.	Și	 acesta	 este	doar	 rezultatul	 calculelor	bazate	pe	gospodării,	 gospodării	 care	
plătesc	impozite.	De	asemenea,	Reizner	s-a	gândit	la	masa	celor	rămași	din	recensământ,	
la	numărul	muncitorilor,	transportatorilor	și	pescarilor,	din	categoriile	de	populație	cele	
mai	sărace.	Reconstituirea	numărului	lor	este	o	întreprindere	aproape	imposibilă,	totuși	
Reizner	a	adăugat	încă	2.500	la	populația	totală	calculată	prin	metoda	sa	(6245)	fără	nicio	
justificare	 specială,	 adăugând	 încă	 1522	 populației	 de	 8745	 de	 oameni	 a	 orașului.	De	
altfel,	el	s-a	referit	în	mod	repetat	la	un	oraș	de	8.000	de	oameni	chiar	și	după	asta.	Cu	
toate	acestea,	chiar	și	cu	metoda	lui	Reizner,	această	cifră	este	mai	mare	dacă	eliminăm	
erorile	de	calcul:	populația	gospodărească	 (7465)	calculată	pe	baza	multiplicatorului	5	
conduce	 la	 un	 plus	 de	 2500	 și,	 implicit,	 la	 o	 populație	 de	 aproape	 zece	mii.	 Pe	 baza	
cercetărilor	demografice	istorice	recente,	recensământul	din	1522	poate	fi	considerat	un	
registru	întocmit	cu	atenție,	deoarece	jumătate	din	familiile	care	locuiau	acolo	erau	supuse	
impozitării.	Prin	urmare,	cele	1549	de	gospodării	pot	fi	înmulțite	cu	10	și,	astfel,	ajungem	
la	o	populație	de	15.000,	foarte	probabilă	pentru	perioada	pre-turcă	de	la	Szeged22. Aceasta 
este	valoarea	pe	care	o	putem	utiliza	în	exercițiul	de	comparație	al	populațiilor	orașului	
din	secolul	XVIII	și,	respectiv,	începutul	secolului	XX.

Pentru	a	determina	populația	totală	din	Szeged	la	sfârșitul	epocii	turcești,	am	putea	
lua	în	considerare	și	alte	circumstanțe.	Pe	baza	unor	surse	documentare	din	ce	în	ce	mai	
bogate,	 cercetătorii	 au	 constatat	 că,	 în	perioada	de	 la	 sfârșitul	 secolului	 al	XVII-lea	 și	
începutul	secolului	al	XVIII-lea	era	larg	răspândită	situația	în	care	mai	multe	familii	locuiau	
împreună,	practică	impusă	de	considerente	de	siguranță	personală	și	eficiența	muncii	în	
agricultură23.	La	acest	obicei	a	contribuit,	fără	îndoială,	și	faptul	că	,	din	cauza	mortalității	
mari,	existau	multe	familii	 fragmentate,	de	obicei	 fără	 tată;	astfel,	supraviețuitorii	s-au	
mutat	 la	 rude	mai	 bogate,	 deținătoare	 de	 loturi	 de	 pământ24.	Totodată,	 trebuie	 avut	 în	
vedere	faptul	că,	în	timpul	recensământului,	care	era	utilizat	mai	ales	în	scopuri	fiscale,	
mai	multe	persoane	au	încercat	să	se	sustragă	sarcinilor	și,	prin	urmare,	nu	au	fost	incluse	
în	 listă.	Nu	 în	 cele	 din	 urmă,	 a	 existat	 o	 pătură	 foarte	 pauperă,	 care	 nu	 putea	 suporta	
povara	fiscală,	formată	din	cei	care	trăiau	din	muncă	ocazională,	precum	ciobani,	cărăuși	
etc.	Având	 în	vedere	 toate	 acestea,	 analizând	 recensământul	 din	1720,	Zoltán	Dávid	 a	
ajuns	la	concluzia	că	cei	supuși	impozitării	reprezintă	o	treime	din	totalul	familiilor25.

Pentru	secolul	al	XVI-lea,	este	prezentată	populația	din	1522	(15.000)	calculată	
prin	metoda	multiplicatorului	superior.	După	cele	trei	invazii	turcești	din	prima	jumătate	
a	secolului	XIX,	aceasta	a	scăzut	la	8-10	mii.	Populația	satelor	mici	distruse	din	zonă	a	
sporit	ulterior	populația	orașului	cu	imigrație,	dar	nu	dispunem	de	date	exacte	referitor	la	
aceasta.

22	Reizner.	1900,	p.	138.
23	Zolnay	1967,	8.	sz.	19.
24	H	Veress	1958,	3-4.	sz.	379-429.
25	 Kováts	 Zoltán:	 Somogy	 megyei	 községek	 népesedési	 viszonyai	 1748-ban.	 In:	 Szegedi	 Tanárképző	
Főiskola	Tudományos	Közleményei.	Szerk.:	Benkő	László.	Szeged,1964.	221-243.
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În	comparație,	 trebuie	să	determinăm	populația	Szeged	la	sfârșitul	erei	 turcești.	
Nu	este	un	lucru	ușor,	deoarece	înregistrarea	nașterilor	a	avut	loc	doar	în	Alsóváros,	nu	
avem	 cunoștințe	 despre	matricolele	 bisericii	 din	 castel.	Astfel,	 se	 poate	 presupune	 că	
datele	de	botez	ale	cartierelor	de	 jos	acoperă	un	cerc	mai	 larg,	deoarece	copiii	au	 fost	
aduși	aici	și	de	la	Palánk	pentru	a	fi	botezați.	Cu	toate	acestea,	populația	totală	nu	poate	
fi	estimată	corect.	Avem	numărul	de	nașteri	vii	înregistrate	în	Orașul	de	Jos	între	1668-
1699.	Pe	baza	acestuia	se	poate	determina,	spre	exemplu,	că	între	1680	și	1684,	în	medie,	
au	fost	botezați	175	de	copii	în	fiecare	an.	Cu	o	metodă	științifică,	din	aceste	date	se	poate	
trage	o	concluzie	destul	de	definită	cu	privire	 la	mărimea	populației.	Dacă	se	cunoaște	
rata	natalității	caracteristică	perioadei,	 indicatorul	este	numărul	mediu	de	copii	născuți	
la	o	mie	de	locuitori,	atunci	populația	totală	poate	fi	determinată	în	funcție	de	numărul	
de	nașteri.	Diferite	 lucrări	de	 istorie	 locală	procesează	adesea	 registre,	 din	 care	putem	
deduce,	în	condițiile	unei	ponderări	generalizate,	că	în	secolul	al	XVIII-lea	natalitatea	se	
situa	în	zona	de	40-45	la	mie,	la	nivel	național.

Aplicând	pentru	cartierul	Alsóváros	cele	175	de	nașteri	 și	 sporul	de	45	 la	mie,	
ajungem	la	o	populație	locală	de	aproximativ	4.100	la	sfârșitul	secolului	al	XVII-lea.	La	
această	populație	a	orașului	de	jos,	presupunând	că	botezurile	de	aici	reflectă	în	principal	
mișcarea	populară	a	societății	locale	și	că	eventualele	botezuri	externe	implică	în	principal	
copiii	născuți	 în	Palánka,	avem	a	concluziona	că	 rezultatul	exprimă	doar	această	parte	

a	 aglomerării	 urbane	 și,	 deci,	 că	 la	 total	
trebuie	 să	 adăugăm	 locuitorii	 castelului	
(militarii,	 sârbii)	 și	 ai	 cartierelor	 de	 sus.	
Nu	 dispunem	 însă	 de	 datele	 necesare.	
Prin	 urmare,	 trebuie	 să	 folosim	o	metodă	
specială	de	estimare,	așa	cum	a	folosit	Ignác	
Acsády	la	determinarea	mărimii	nobilimii	
din	anii	1720.	Ideea	este	că	deducem	stări	
anterioare	dintr-o	sursă	ulterioară,	complet	
autentică	din	punct	de	vedere	profesional.	
Cea	 mai	 riguroasă	 sursă	 acceptată	 de	

cercetătorii	în	demografie	istorică	este	Recensământul	lui	Iosif	al	II-lea.	Din	seria	de	date	
referitoare	 la	Szeged,	 se	poate	determina	proporția	dintre	 cartiere.	Astfel,	 în	 intervalul	
anilor	 1786-87,	 4045	 (18,8%)	 locuiau	 la	 Palánk,	 7998	 (37,1%)	 în	 Felsőváros	 și	 9486	
persoane	(44,1%)	în	Alsóváros	în	1786-8726.

Presupunând	că	la	sfârșitul	secolului	al	XVII-lea	existau	aceleași	proporții	între	
cartierele	orașului,	populația	totală	din	Szeged	poate	fi	estimată	cu	mare	precizie.	Știm,	
pe	baza	registrelor,	că	între	1695	și	1699,	în	orașul	de	jos	au	fost	botezați	în	fiecare	an,	în	
medie,	227	de	copii.	Folosind	metoda	de	mai	sus,	populația	totală	a	districtului	poate	fi	
calculată	astfel:	cu	o	rată	a	natalității	de	45	la	mie,	6155.	Astfel,	se	obține	populația	din	
orașul	 inferior	pentru	două	perioade	de	cinci	 ani.	La	aceasta	 se	adaugă	proporțiile	din	
partea	orașului	determinate	pe	baza	recensământului	lui	Iosif	și	obținem	datele	estimate	
26	Pótlás	 az	 első	 magyarországi	 népszámláláshoz.	 Történeti	 Statisztikai	 Tanulmányok	 2.	 Szerk.:	 Danyi	
Dezső-Dávid	Zoltán.	Bp.	90-92.
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pentru	cele	două	cicluri	din	Palánka	și	orașul	superior.

Városrész / Suburbii 1680-1684 1695-1699

Palánk	/	Palanca 1770 2658
Fölsőváros	/	Orașul	de	Sus 3450 5176
Alsóváros	/	Orașul	de	jos 4100 6155

Aceste	numere	formal	exacte	acoperă	o	mare	incertitudine,	deoarece	operațiunea	
matematică	a	calculului	procentual	nu	răspunde,	de	exemplu,	la	întrebarea	cărei	zone	din	
Szeged	îi	aparțin	cei	înregistrați	într-un	cartier.	Nu	sunt	incluși	sârbii	greco-orientali	(95%	
din	prenume	sună	maghiar),	și	nici	protestanții	(în	mare	parte	reformați),	dintre	care	nu	
știm	câți	au	mai	locuit	în	oraș.	Ceea	ce	știm	însă	cu	siguranță	este	că,	la	momentul	ocupării	
regiunii	de	către	turci,	calviniștii	erau	în	majoritate	în	așezările	din	jurul	orașului	Szeged.	
Mai	mult,	 întrucât	Reforma	a	avut	un	punct	de	start	 în	Szeged,	a	existat	o	perioadă	 în	
care	biserica	din	partea	de	jos	a	fost	folosită	alternativ	de	catolici	și	calviniști.	Au	fost,	de	
asemenea,	un	număr	mare	de	oameni	reformați	care	s-au	mutat	din	satele	din	apropiere.	
Așadar,	 trebuie	să	admitem	că	calviniștii	 încă	locuiau	în	Szeged	în	ultimele	decenii	de	
guvernare	 turcă27.	 Nomenclatorul	 urban	 al	 recensământului	 național	 1720	 poate	 fi	 de	
folos,	de	asemenea,	 la	determinarea	 întinderii	geografice	a	 înregistrării	 suburbane.	Din	
394	de	prenume,	126	au	fost	găsite	în	lista	compilată	din	registrele	secolului	al	XVIII-lea.	
Această	acoperire	de	32%	arată	că	majoritatea	registrelor	suburbane	au	acoperit	populația	
suburbană.	

Am	calculat	populația	totală	a	districtului	pe	baza	a	două	date	fixe:	numărul	de	
botezuri	 și	 numărul	 de	 familii	 care	pot	fi	determinate	pe	baza	materialului	 nominal	 al	
registrelor.	Cu	 toate	acestea,	nu	există	un	acord	 între	 rezultatele	calculate	 în	cele	două	
moduri.	Din	 înscrierile	din	1663-1668,	 au	putut	fi	 reconstruite	1645	de	 familii.	Dezső	
Danyi	optează	pentru	o	dimensiune	medie	a	familiilor	urbane	la	sfârșitul	secolului	XVIII	
de	4,5	persoane28. 

Pe	baza	tuturor	acestora,	conchidem:	1645	x	4,5	=	7402,5.	Acesta	a	fost	numărul	
de	locuitori	din	orașul	de	jos	ca	urmare	a	înmulțirii	familiilor	înregistrate,	ceea	ce	face	ca	
populația	totală	a	orașului	de	16.700	să	fie	probabilă,	dacă	luăm	în	considerare	și	datele	
suplimentare.	Cu	toate	acestea,	considerăm	că	acest	 rezultat	este	prea	mare.	Pe	de	altă	
parte,	se	poate	extrage	o	legătură	prin	care	botezul	a	fost	adus	din	alte	părți	ale	orașului	
la	franciscanii	din	orașul	de	jos.	Motivul	numărului	de	botezuri	care	au	crescut	mult	după	
expulzarea	turcilor	nu	este	creșterea	numărului	de	locuitori,	ci	consolidarea	practicii	de	
recenzare.	În	timpul	turcilor	(1663-1686),	discrepanța	dintre	numărul	mare	de	familii	și	
numărul	de	botezuri	poate	fi	explicată	prin	faptul	că	registrele	nu	au	mai	fost	păstrate	în	
mod	regulat,	iar	părinții	au	adus	și	copii	mici	la	câteva	zile	sau	săptămâni	la	botez.	Adică,	
poate	aceeași	familie	nu	și-a	botezat	toți	copiii.	Acest	lucru	a	fost	valabil	mai	ales	pentru	
locuitorii	din	alte	părți	ale	orașului.	Toate	acestea	susțin	profesional	presupunerea	noastră	
că	registrele	de	botez	din	orașul	de	jos	se	aplică	întregului	oraș.	Pe	baza	acestui	 lucru,	
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trebuie	să	luăm	în	calcul	o	populație	catolică	de	aproximativ	7.000-8.000	și	aproximativ	
2.000-3.000	credincioși	ortodocși	și	calvini	la	sfârșitul	stăpânirii	turcești.	

Putem	concluziona,	astfel,	că	la	sfârșitul	erei	turcești,	populația	totală	din	Szeged	
era	de	10.000	de	locuitori,	ceea	ce	reprezintă	două	treimi	din	nivelul	atins	de	oraș	în	anii	
de	dinainte	de	Mohács.
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Considerații privitoare la 
„neamurile ptolemaice” din Dacia

Considerations regarding the „ptolemaic gentes” 
from Dacia

Abstract: Historical sources offer us, for the time of the conquest of Dacia 
by the Roman Empire, two series of data with demographic potential: 
the census of the population in the conquered territory (echoing the late 
record of Ioannes Lydus) and the mentions of the geographer Claudios 
Ptolemaios on local communities and, respectively, their main localities. 
The correlation of these data leads to some interesting observations.

Keywords: population, supra-rural localities, Dacia, autochthonous 
communities, tribal structures

Cuvinte-cheie: populație, localități suprarurale, Dacia, comunități 
autohtone, structuri tribale

În	 ajunul	 cuceririi	 romane,	 așa	 cum	 a	 demonstrat-o	 analiza	 ”recensământului	
Lydus”1,	 populația	 acelor	 teritorii	 ale	 regatului	 dacic	 care	 aveau	 să	 fie	 încorporate	 în	
Imperiul	Roman	 și	 parte	 transformate	 într-o	 provincie	 distinctă,	 iar	 parte	 anexate	mai	
vechii	provincii	 a	Moesiei2,	 se	 ridica	 la	aproape	2,5	milioane	de	 locuitori3,	dintre	care	
peste	500.000	fuseseră	estimați	de	autoritățile	imperiale	ca	reprezentând	resursa	militară4. 
Pe	același	teritoriu	și	pentru	acelașii	orizont	de	timp,	potrivit	consemnărilor	geografului	
Claudios	Ptolemaios5,	este	atestată	existența,	în	structura	societății	dacice	(geto-dacice),	a	
unui	număr	de	15	formațiuni	politico-demografice,	pe	care	izvoarele	antice	le	desemnează	
generic	 cu	 termenul	 ethne/gens,	 iar	 traducerea	 consacrată	 românească	 –	 opinăm,	 mai	

1 Nistorescu	 2019:	 Laurențiu	 Nistorescu,	Populația Daciei în momentul cuceririi romane. Considerații 
derivate din ”recensământul Lydus”,	 în	 ”Acta	 Centri	 Lucusiensis”,	 nr.	 7A/2019,	 Ed.	 CSDR	 Lucus	
Timișoara,	p.	70-81	
2	Este	vorba	de	teritoriile	nord-dunărene	(cele	de	la	sud	de	fluviu	fiind	înglobate	de	Imperiu	cu	patru-cinci	
generații	mai	devreme),	cu	semnificativa	excepție	a	domeniului	teritorial	carpic	(grosier,	jumătatea	nordică	
a	spațiului	moldo-basarabean)	și	a	periferiei	nord-vestice.
3 Nistorescu	2019,	p.	77
4	Lydus,	De Magistratibus	2,	28,	cf.	Popa-Lisseanu	2007,	p.	295
5	Prolemaios,	Geographia	3,	8,	3
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riguroasă	în	acest	aspect	particular	decât	formula	anglo-saxonă6	–	cu	termenul	neamuri. Le 
amintim	aici,	în	ordinea	stabilită	de	sursa	ptolemaică:	anarți,	teurisci,	costoboci,	predavensi,	
racatensi,	caucoensi/cauconi,	biephi,	buridavensi,	cotensi,	albocensi,	potulatensi,	 sensi/
siensi,	saldensi,	keiagisi	și	piephigi7.

Este,	să	precizăm	dintru	început,	discutabil	dacă	primele	trei	neamuri	–	respectiv,	
teritoriile	 locuite	 de	 aceștia	 –	 au	 fost	 preluate	 de	 autoritățile	 romane	 în	 anul	 106,	
laolaltă	 cu	 restul	 domeniului	 teritorial	 al	 regatului	 lui	Decebal.	Analiza	 logico-istorică	
a	 izvoarelor,	 precum	 și	 informațiile	 furnizate	 de	 cercetările	 arheologice	 sugerează	 că	
primele	două,	 teuriscii	și	anarții,	ocupau	versanții	sudici	ai	Carpaților	Nordici	 (bazinul	

Tisei	 superioare),	 în	 vreme	 ce	 costobocii	
locuiau	 în	 regiunea	 provinciilor	 istorice	
ale	Maramureșului,	Bucovinei	și	Pocuției.	
Și	unii,	și	ceilalți	sunt	atestați	distinct	față	
de	 Dacia	 devenită	 romană	 multă	 vreme	
după	 căderea	 Sarmizegetusei:	 costobocii,	
întâi	prin	participarea	lor	în	primul	război	
marcomanic	 (anii	 169-170),	 apoi	 prin	
campania	pe	care	o	efectuează	cu	susținerea	
bastarnilor	 și	marcomanilor	 în	provinciile	
imperiale	sud-dunărene	(anii	170-171),	iar	

în	cele	din	urmă,	în	succesiunea	directă	a	primelor	întâmplări,	ca	regat	clientelar	al	Romei,	
cel	puțin	 în	 timpul	 regelui	Pieporus.	 În	ceea	ce-i	privește	pe	anarți	și	 teurisci,	dacă	nu	
mai	 apar	 sub	 acest	 nume	ulterior	 cuceririi	Daciei,	 ei	 sunt	 totuși	 amintiți	 de	 izvoare	 în	
primul	deceniu	al	secolului	III,	când,	la	Brigetio	(la	cotul	slovaco-maghiar	al	Dunării),	
armata	imperială	romană	resimte	necesitatea	de	a	întreține	tălmaci	de	limbă	dacică	pentru	
consistenta	grupare	a	acestora	din	imediata	vecinătate8.

Așa	stând	lucrurile,	avem	a	constata	că	cei	aproape	2,5	milioane	de	daci	deveniți	
supuși	 romani	 după	 anul	 106	 reprezentau	 însumarea	membrilor	 celorlalte	 12	 neamuri	
dacice	 evocate	 de	 Ptolemaios.	 Alăturarea	 acestor	 două	 date	 primare	 ne	 conduce	 la	
o	valoare	medie	 care,	 credem	noi,	 nu	 este	deloc	 lipsită	de	valoare	 analitică:	 respectiv,	
că	 dimensiunea	 demografică	 a	 neamurilor	 consemnate	 de	 Ptolemaios	 ca	 autohtone	 pe	
teritoriul	Daciei,	la	momentul	cuceririi	acesteia	de	către	romani,	oscila	în	jurul	cotei	de	

8	Avem	în	vedere	notoria	inscripție	de	la	Brigetio,	care	consemnează	existența	unui	interprex Dacorum	în	
cadrul	Legiunii I Adiutrix	(Russu	1980,	p.	44)
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200.000	de	locuitori,	respectiv,	într-o	corectă	interpretare	a	valorii	statistice	mediane,	că	o	
formațiune	din	spațiul	geto-dacic	desemnată	drept	neam	(ethne, gens)	număra	între	câteva	
zeci	de	mii	și	câteva	sute	de	mii	de	membri.	Aparent	banală,	această	observație	este	de	
natură	să	contribuie	–	desigur,	nu	izolată	de	alte	date	și	așezări	contextuale	–	la	clarificarea	
naturii	acestui	tip	de	organizare	socială,	care,	să	nu	uităm,	era	un	universaliu	al	organizării	
social-politice	în	spațiul	european	(și	nu	numai)	atât	în	Antichitate9,	cât	și	în	Evul	Mediu,	
până	spre	contingența	acestuia	din	urmă	cu	modernitatea.

Un	corp	social	care	numără	mai	multe	zeci	de	mii	sau	chiar	sute	de	mii	de	membri	
și,	în	același	timp,	are	o	existență	ce	o	depășește	pe	cea	a	unei	singure	generații,	se	prezintă	
inevitabil,	printr-o	determinare	generată	de	însăși	dimensiunea	sa,	ca	având	o	structură	
complexă	și	multistratificată,	rezultând	din	agregarea	mai	multor	grupuri	și	subgrupuri.	În	
cazul	dat,	prin	neam	–	în	accepţiunea	general-antică,	reflectată	și	de	opera	lui	Ptolemaios	
–	trebuie	să	înțelegem	o	uniune	tribală	istoricizată,	adică	acea	formă	de	organizare	socială	
al	cărui	principal	(dar	nu	exclusiv10)	mecanism	de	solidarizare	continuă	să	fie	relația	de	
rudenie	dintre	membrii	săi,	însă	aceasta	este	dublată	de	lignaje	instituționale	care	nu	mai	
reprezintă	daturi	naturale,	ci	constructe11.	Gradul	de	 istoricizare	pare	să	difere	 în	cazul	
geto-dac	–	și,	fără	îndoială,	în	mai	toate	celelalte	societăți	antice	protonaționale	–	de	la	un	
neam	la	altul,	sugestiile	furnizate	în	acest	sens	de	izvoarele	istorice	(care	au,	fatalmente,	
putere	probatorie	limitată)	indicând	perioade	de	individualizare	și	coeziune	a	neamurilor	
dacice	de	la	patru-cinci	generații	la	peste	un	mileniu12.	La	rândul	lor,	fiecare	dintre	aceste	
neamuri	dispune	de	o	structură	internă,	constituită	în	primul	rând	din	setul	de	diviziuni	
naturale:	uniunea	tribală	este	un	agregat	de	triburi,	care	sunt,	la	rândul	lor,	agregate	de	
clanuri/familii	extinse.

Poate	merită	să	atragem	atenția	că,	deși	întregul	agregat	de	diviziuni	naturale	care	
este	neamul	are	la	bază	solidaritatea	întemeiată	pe	lignajele	de	rudenie,	nu	este	obligatoriu	
ca	toate	clanurile	dintr-un	trib,	ori	ca	toate	triburile	dintr-o	uniune	tribală	(și,	mai	ales,	toate	
uniunile	tribale	dintr-un	regat)	să	aibă	aceeași	origine,	fie	în	sensul	limitativ	genealogic,	

9 Pentru	 a	 nu	 zăbovi	mai	mult	 asupra	 acestei	 observații,	 este	 suficient	 să	 subliniem	 faptul	 că	descrierea	
spațiului	european	din	tratatul	ptolemaic	operează	aproape	exclusiv	cu	acest	tip	de	personaj	colectiv.
10	Principal	și	nu	exclusiv,	așa	cum	se	întâmplă	la	nivelul	grupurilor	și	subgrupurilor	agregate,	respectiv,	în	
cazul	dat,	al	tribului	(devenit	obște	prin	istoricizare)	și	fratriei	tribale	(clanului,	familiei	extinse).
11 Cel	mai	 comun	 și	mai	 larg	 dintre	 acestea	 este,	 desigur,	 relația	 de	 rudenie,	 dar	 trebuie	 invocate	 întru	
exemplificare	 și	 dependența	 personală	 (prizonieratul,	 sclavia),	 colegialitatea	 ierarhizată	 sau	 nu	 (din	
asocierile	de	tip	religios,	militar	etc.),	stratificarea	economică	și/sau	profesională	ș.a.m.d.,	și,	 în	cele	din	
urmă,	dependența	politică	legitimă	(condus	–	conducător).
12	De	departe,	 neamul	 caucoensilor/cauconilor	 se	bucură	de	 cea	mai	 longevivă	atestare,	 ei	fiind	amintiți	
mai	întâi,	în	mod	repetat,	deopotrivă	în	epopeiile	homerice	Iliada	și	Odiseea	și	în	alte	izvoare	conexe,	în	
contextul	participării	la	Războiul	Troian	(anii	1198-1188	î.Hr.)	și	a	urmărilor	directe	ale	acestuia.	Vezi	mai	
ales	Iliada	II,	845-850, Iliada	X,	425-430	(cf.	Homer-Murnu	1955)	și	Odiseea	X.	În	ceea	ce-i	privește	pe	
racatensi,	în	măsura	în	care	acceptăm	identificarea	lor	cu	agatârsii	sedentarizați	în	bazinul	Mureș-Târnave	
după	confruntările	cu	perșii,	putem	vorbi	la	data	consemnării	lui	Ptolemaios	de	o	longevitate	de	cel	puțin	
jumătate	de	mileniu.	Majoritatea	celorlalte	neamuri	par	a	se	individualiza	din	masa	geților	arhaici	(sau	a	
fi	într-un	fel	sau	altul	agregați	sub	hegemonia	acestora),	în	vreme	ce	anarții,	tauriscii	și,	respectiv,	cotensii	
(gotensii?)	par	să-și	fi	făcut	apariția	în	spațiul	geto-dacic	mult	mai	recent,	în	contextul	marii	migrații	celtice	
din	sec.	IV	î.Hr.	și	al	avangardei	din	sec.	I	î.Hr.	a	migrației	gotice,	cazuri	în	care	acestea	s-au	individualizat	din	
formațiuni	mai	ample.	Repetăm,	acestea	sunt	mai	mult	ipoteze	de	lucru	decât	reconstrucţie	de	probabilități	
consistente.
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fie	 într-un	 sens	 mai	 larg,	 etno-cultural.	 Dar,	 atunci	 când	 apar	 asemenea	 situații	 –	 ca	
urmare	a	vecinătății	de	durată	multigenerațională,	a	asocierii	voluntare	sau	a	încorporării	
forțate	 a	 unui	 clan/trib	 în	 tribul/uniunea	 tribală	 dominant(ă)	 –	 simpla	 viețuire	 laolaltă	
a	 unor	 comunități,	 pe	 durate	 ce	 depășesc	 viața	 unui	 individ,	 contribuie	 la	 declanșarea	
mecanismului	 înrudirilor	 și,	 în	 primul	 rând	 (dar,	 desigur,	 nu	 numai)	 prin	 aceasta,	 la	
integrarea	 comunității	 alogene	 în	 corpul	 social	 în	 cauză.	 Însă,	 indiferent	 de	 faptul	 că	
comunitățile	agregate	într-o	uniune	tribală	istoricizată	(sau,	la	nivel	inferior,	într-un	trib)	
au	sau	nu	o	origine	inițială	comună,	trebuie	să	ținem	cont	de	faptul	că	ele	sunt	ierarhizate	
de facto,	adesea	și	de jure	–	așa	explicându-se,	printre	altele,	și	faptul	că	un	număr	limitat	
de	clanuri	ajung	să	dețină	puterea	supremă	la	nivelul	neamului,	respectiv,	a	regatului	în	
care	acel	neam	își	exercită	hegemonia13.

Am	 considerat	 utile	 formularea	 observațiilor	 de	 mai	 sus,	 altminteri	 ținând	 de	
registrul	elementar	al	antropologiei	politice,	întrucât	dorim	ca,	în	continuare,	să	încercăm	
un	exercițiu	de	 identificare	pe	 teren	a	neamurilor	consemnate	de	geograful	Ptolemaios	
pentru Dacia14.	Acesta	urmează,	în	bună	măsură,	reconstituirea	pe	care	o	realizase	încă	
acum	un	secol	Vasile	Pârvan15,	 rămas,	din	păcate,	unul	dintre	 foarte	puținii	 cercetători	
de	 la	 noi	 care	 au	 acordat	 atenția	 cuvenită	
acestei	 problematici.	Astfel,	 așa	 cum	 am	
amintit	deja,	anarții	ocupau	în	sec.	I	d.Hr.	
versanții	sudici	ai	Carpaților	Meteliferi,	iar	
teuriscii,	regiunea	Tisei	superioare,	până	în	
ținutul	Sătmarului,	în	vreme	ce	costobocii	
se	întindeau	în	Depresiunea	Maramureșului	
și	peste	culmile	Carpaților	Nord-Orientali,	
în	 Bucovina	 și	 Pocuția;	 dintre	 așezările	
suprarurale16	 menționate	 de	 Ptolemaios	
(de	altfel,	 în	același	pasaj	ca	și	neamurile	
Daciei),	în	arealul	primelor	două	poate	fi	localizată	doar	Uscenon	(atribuibil	anarților17)	
și	Rucconium	(cel	mai	probabil,	aparținând	teuriscilor),	 în	vreme	ce	costobocilor	nu	le	
poate	fi	atribuită	cu	certitudine	sau	probabilitate	consistentă,	din	listele	ptolemaice,	nici	o	
așezare.	În	ceea	ce-i	privește	pe	predavensi,	aceștia	sunt	de	localizat	în	bazinul	intracarpatic	
al	Someșului,	lor	putându-le	fi	atribuite	și	așezările	Porolissum,	Arcobadara	și	Napoca.	
La	sud-est	de	aceștia,	racatensii	ocupau	bazinul	Mureș-Târnave,	unde	sursa	ptolemaică	
atestă	așezările	Potaissa,	Salinae18,	Marcodava	și	Apulum.	Cauconii/caucoensii	sunt	fără	
16	Utilizăm	clasificarea	acestor	așezări	(cele	mai	multe,	de	tip	dava)	ca	suprarurale	dintr-o	necesară	prudență	
metodologică,	dar	nu	neglijăm	faptul	că	unele	dintre	ele	au	dobândit	caracteristici	urbane	nu	numai	prin	
funcțiile	social-administrative,	ci	și	prin	înzestrările	edilitare.
17	De	altfel,	Ptolemaios	îl	menționează	în	pasajul	dedicat	sarmaților	iazygi,	 în	zonele	nordice	ocupate	de	
aceștia,	poe	teritoriul	Slovaciei	actuale.
18	Toponimul	Salinae	(dar	și,	în	continuare,	Ulpianum,	Aquae	–	ca	traducere	la	Hydata,	Praetoria	Augusta	și,	
Posibil,	Phrateria)	au	vădită	rezonanță	latină.	Fără	a	exclude	cu	totul	posibilitatea	ca	în	unele	cazuri	să	ne	
aflăm	în	fața	unor	radicali	etimologici	dintr-un	substrat	comun	latinei	și	idiomurilor	preromane	din	Dacia,	
acest	aspect	nu	 trebuie	să	surprindă	 în	 tabloul	general	al	epocii	de	 redactare	a	 tratatului	ptolemaic,	care	
surprinde	atât	 realități	de	mare	 longevitate	 (atribuibile	autohtonilor),	 cât	 și	 fazele	 incipiente	ale	 intensei	
colonizări	romane.



106

dubiu	localizabili	în	depresiunile	Carpaților	Orientali	și	bazinul	Siretului	mijlociu,	iar	lor	
trebuie	să	le	fie	atribuite	așezările	Trifulon,	Patridava/Pataridava,	Carsidava,	Petrodava,	
Sargidava,	 Angustia,	 Utidava,	 Polonda/Polondava,	 dar	 și	 Zargidava,	 Tamasidava	 și	
Piroboridava19.	 La	 fel	 de	 indubitabilă	 este	 localizarea	 biephilor	 pe	 versanții	 vestici	 ai	
Munților	Apuseni,	 cu	 extindere	 în	Câmpia	Crișurilor,	 un	 areal	 în	 care	 sunt	 atestate	de	
geograful	 alexandrin	 așezările	 suprarurale	Dacidava	 și	Ulpianum.	Buridavensii	 sunt	 la	
rândul	lor	sigur	localizabili	pe	cursul	Oltului	montan,	în	ținuturile	Vâlcii,	Muscelului	și	
Făgărașului,	fiind	oarecum	surprinzător	faptul	că	așezarea	autohtonă	Buridava	(care	va	
avea	 în	 imediata	sa	apropiere	și	un	duplicat	 roman	după	cucerire)	n-a	 fost	 repertoriată	
de	Ptolemaios.	 În	 ceea	 ce-i	 privește	 pe	 cotensi,	 în	 care	 putem	 suspecta	 o	 avangardă	 a	
gotensilor	istorici,	autohtonizată	însă	la	finele	secolului	I	d.Hr.,	aceștia	sunt	de	localizat	
în	Podișul	Moldovenesc	Central,	la	est	de	Siret,	spre	Prutul	inferior,	areal	în	care	nu	este	
plasată,	în	tratatul	ptolemaic,	nici	o	așezare	semnificativă.	Albocensii	sunt	de	localizat	în	
inima	 regatului	dacic	cucerit	de	 la	Decebal,	 în	Munții	Retezat-Godeanu	și	prelungirile	
acestora	din	Banatul	Montan	și	Zarand,	aici	fiind	de	plasat,	potrivit	aceluiași	 izvor,	pe	
lângă	prestigioasa	Sarmizegetusa	Regia	(Zarmizegethusa	Basileion),	și	așezările	Ziridava,	
Singidava,	Germisara/Germizera,	Zurobara,	Aizizis,	Arcidava/Argidava,	Hydata-Aquae,	
Dierna,	 Tibiscon,	 Zeugma,	 Acmonia	 și	 Drobeta/Drubetis,	 cele	 mai	 multe	 dintre	 ele	
riguros	identificate	pe	teren.	În	ceea	ce-i	privește	pe	potulatensi,	localizarea	acestora	în	
bazinul	Jiului	și	Oltului	inferior	este	iarăși	de	nedisputat,	iar	lor	le	pot	fi	atribuite	așezările	
Phrateria,	Arcinna,	Pinum	și	Ammutrium,	precum	și	(de	asemenea	întrucâtva	surprinzător	
nerepertoriată	de	Ptolemaios)	Pelendava.	Ca	domeniu	teritorial,	sensii/siensii	își	adjudecă	
zona	Carpaților	de	Curbură,	cu	prelungirile	lor	subcarpatice	pe	cursurile	superioare	ale	
Ialomiței	și	Buzăului,	areal	în	care	sunt	plasate	localitățile	Praetoria	Augusta,	Cumidava,	
Ramidava,	 Pirum	 și	 Zusidava.	 Saldensii	 sunt	 de	 localizat	 în	 bazinul	 Tisei	 inferioare	
(inclusiv	câmpia	joasă	bănățeană),	aici	fiind	identificată	așezarea	Partiscon	(repertoriată	
de	geograful	din	Alexandria	la	sarmații	iazygi),	precum	și,	în	măsura	în	care	este	distinctă	
de	Tibiscum-ul	propriu-zis,	Tiriscon.	În	ceea	ce-i	privește	pe	keiagisi,	acestora	le	rămâne	
ca	areal	lunca	Dunării	Oltene,	zonă	în	care	nu	este	consemnată	nici	o	așezare	suprarurală:	
să	amintim	că	acest	areal	a	fost	aproape	neîncetat	afectat	de	confruntări	militare	începând	
din	secolul	II	î.Hr.	și	până	la	cucerirea	romană.	În	fine,	piephigii	ocupă	bazinele	Argeșului	
și	 Ialomiței	 inferioare,	 cu	 prelungiri	 pe	 malul	 drept	 al	 Dunării,	 în	 zona	 nordică	 fiind	
localizate	următoarele	așezări	semnificative:	Netindava,	Tiason	și	Sornum.

Această	trecere	în	revistă	ne	permite	formularea	câtorva	observații	de	natură	a	oferi	
și	sugestii	demografice.	Constatăm,	spre	exemplu,	că	pe	teritoriile	asumate	de	neamurile/
uniunile	 tribale	 din	 cuprinsul	 Daciei	 cucerite	 sunt	 atestate	 numere	 diferite	 de	 așezări	
suprarurale	–	un	criteriu	care	nu	trebuie	supraevaluat	(inclusiv	datorită	faptului	că	unele	
dintre	așezările	ptolemaice	sunt	atribuite	probabilistic	unuia	sau	altuia	dintre	neamuri)	și	
care,	 în	 același	 timp,	 trebuie	 contextualizat	 în	 tabloul	 politico-evenimențial	mai	 larg	 al	
orizontului	cronologic	al	cuceririi,	dar	care	ne	oferă	o	imagine	în	mare	măsură	așteptată.	
Astfel,	cele	mai	”urbanizate”	uniuni	tribale	par	a	fi,	firesc,	cele	care	constituiau	nucleele	celor	
19 Aceste	ultime	trei	așezări	sunt	repertoriate	de	Ptolemaios	nu	în	pasajul	dedicat	explicit	Daciei,	dar	tot	în	
teritoriile	dacice	cucerite	de	împăratul	Traian,	dar	anexate	provinciei	Moesia.
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două	regate	care	au	precedat	uniunea	statală	din	epoca	dinastiei	Scorillo-Decebal,	căzută	la	
106	sub	totala	dominație	imperială	romană:	albocensii	(pe	teritoriul	cărora	sunt	consemnate	
13	așezări	suprarurale,	dintre	care	unele	sunt	orașe	după	cele	mai	restrictive	criterii)	sunt,	
deopotrivă	geografic	și	instituțional,	nucleul	regatului	vest-dacic	(Dacia	de	Sarmizegetusa),	
iar	 caucoensii/cauconii	 (pe	 teritoriul	 cărora	 sunt	 atestate	 11	 centre	 suprarurale20)	 sunt	
nucleul	regatului	getic	nord-dunărean21	supraviețuitor	după	secesiunea	lui	Rolles	din	anii	

29/28	î.Hr.	și	care,	cel	mai	probabil	în	timpul	
îndelungatei	domnii	a	lui	Scorilo,	a	refăcut	
unitatea	 politică	 din	 epoca	 burebistană	
asociindu-se	 statului	 de	 Sarmizegetusa22. 
Putem	 bănui	 că,	 anterior	 secesiunii	 lui	
Rolles,	rolul	de	hegemon	al	regatului	Geției	
fusese	jucat	de	uniunea	tribală	a	piephigilor,	
iar	faptul	că	Ptolemaios	amintește	în	arealul	
nord-dunărean	al	acestora	doar	trei	așezări	
semnificative	 poate	 fi	 explicat	 verosimil	
prin	 împrejurarea	 că	 cea	 mai	 mare	 parte	

a	 zestrei	 urban/protourbane	 de	 care	 dispusese	 această	 puternică	 formațiune	 se	 aflase	 în	
teritoriile	sud-dunărene	pierdute	sau	pe	ambele	maluri	în	lunca	fluviului23.	Alte	patru-cinci	
uniuni	tribale	se	prefigurează	ca	jucând	un	rol	de	seocondante	ale	formațiunilor-hegemon:	
racatensii	(cu	patru	așezări	atestate	ptolemaic),	potulatensii	(cu	patru	așezări),	predavensii	
(cu	trei	așezări)	și	biephii	(cu	două)	–	în	cazul	regatului	vest-dacic,	respectiv,	siensii	(cu	cinci	
așezări	repertoriate	de	Ptolemaios)	–	în	cazul	regatului	getic,	în	configurarea	sa	exclusiv	
nord-dunăreană.	 În	schimb,	keiagisii,	buridavensii	 și	cotensii	–	ca	să	nu	mai	evocăm	și	
periferiile	 nordice	 –	 par	 a	 fi	 jucat	 doar	 roluri	minore,	 de	 subordonare	 generală	 față	 de	
centrele	politice	respective,	iarăși,	deloc	surprinzător	dacă	avem	în	vedere	poziționarea	lor	
periferică	și	climatul	politic	instabil	pe	durate	multigeneraționale24.

20	Aproape	jumătate	din	aceste	așezări	suprarurale	sunt	situate	în	depresiunile	est-transilvane,	apariția	lor	
având	legătură	directă	cu	resursele	minerale	exploatate	de	geto-daci	încă	din	sec.	II	î.Hr.	
21	Acest	domeniu	teritorial	al	cauconilor	(Caucalandensis locus,	 în	formularea	lui	Ammianus	Marcelinus	
-	Ammianus	31,	4,	13)	continua	să	dispună	de	resurse	redutabile	și	în	sec.	IV,	când	–	categoric,	nu	doar	
datorită	relativei	sale	izolări	și	fortificări	naturale	–	putea	oferi	adăpost	vizigoților	retrași	din	fața	invaziei	
hunice.
22	Autoritățile	romane	au	ținut	cont	de	această	diviziune	politico-teritorială	tradițională,	pe	care	au	refăcut-o	
din	rațiuni	de	facilitare	a	dominației	prin	faptul	că,	după	cucerire,	au	atașat	teritoriile	getice	la	provincia	
Moesia	(care	îngloba	și	domeniul	Geției	sudice,	încorporat	de	romani	în	trei	etape:	întâi	ca	stat	clientelar	
în	 vremea	 lui	Roles,	 apoi	 ca	 provincie	 autonomă	 atribuită	 statului	 clientelar	 al	 tracilor	 sudici,	 iar	 după	
deplină	integrarea	a	acestuia	din	urmă,	ca	provincie	imperială),	în	vreme	ce	domeniul	teritorial	al	Daciei	de	
Sarmizegetusa	a	fost	organizat	ca	provincie	distinctă.
23	Salba	 de	 așezări	 preromane	 din	 lunca	 Dunării,	 de-a	 lungul	 domeniului	 piephig	 este	 impresionant	 de	
extinsă,	pateu	din	acestea	fiind	de	certă	origine	autohtonă,	parte	constituind	aportul	unor	grupări	celtice/
celtoide	instalate	în	zonă	după	marea	migrație	celtică	din	sec.	IV	î.Hr.	și	asimilate	de	autohtoni	într-un	grad	
mai mare sau mai mic: pentru	a	le	aminti	doar	pe	cele	recenzate	de	Ptolemaios,	în	ordinea	consemnată	de	
acesta	în	contul	provinciei	imperiale	Moesia	inferior:	Novae,	Trimanium,	Tirista,	Durostorum,	Transmarisca,	
Sucidava,	Axium,	Carsium,	Troesmis,	Dinogetia	(Ptolemaeus-Valgrisium	1562,	p.	88).
24	Aceste	observații	–	la	care	se	poate	adăuga	și	posibilitatea	consistentă	ca	uniunile	tribale	în	cauză	să	se	fi	
autohtonizat	printre	cele	din	urmă	–	sunt	valabile	doar	în	cazul	keiagisilor	și	cotensilor,	respectiv	(dacă	luăm	
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în	considerare	și	periferiile	nordice),	anarților,	teuriscilor	și	costobocilor.	În	cazul	buridavensilor,	în	măsura	
în	care	nu	ne	aflăm	doar	în	fața	unei	lipse	de	interes	pentru	exhaustivitate	a	geografului	alexandrin	(aceasta	
fiind	 ipoteza	principală,	fie	și	numai	datorită	faptului	că	atât	atestările	din	alte	 izvoare,	cât	și	cercetările	
arheologice	au	evidențiat	 în	zonă	multe	așezări	de	 tip	suprarural),	este	de	 luat	 în	calcul	proximitatea	cu	
centrul	metropolitan	de	la	Sarmizegetusa	Regia.
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Valeriu D. Călărășanu

Note privind capacitatea de 
mobilizare militară din Dacia 

preromană

Notes on the military mobilization capacity 
in pre-Roman Dacia

Abstract: Ancient sources mention that the Geto-Dacians were able to 
mobilize armies of tens of thousands of people, with a peak of 200,000 
during the state union in the time of Burebista and Deceneu. The relation of 
these data to the demographic reconstructions for Dacia on the eve of the 
Roman conquest leads to some useful findings for new research directions.

Keywords: Geto-Dacians, military strenght, demography, Burebista, 
Decebal

Cuvinte-cheie: geto-daci, forță armată, demografie, Burebista, Decebal

Geții,	ne	relatează	Strabon	în	Geographia sa1,	”sunt	încă	în	stare	și	astăzi	să	trimită	
la	luptă	patruzeci	de	mii	de	oameni”.	Orizontul	cronologic	pe	care-l	are	în	vedere	geograful	
din	Amaseia	–	acest	”astăzi”	–	este	de	situat	în	primii	ani	ai	erei	noastre,	cu	certitudine	încă	
în	vremea	domniei	împăratului	Octavian	Augustus,	adică,	dacă	ne	raportăm	la	momentul	
cuceririi	Daciei	de	 către	 romani,	 cu	 circa	patru	generații	 în	urmă.	Cu	 încă	o	generație	
mai	devreme,	ne	asigură	același	Strabon	 în	același	 text2,	 asocierea	politică	a	geților	 și	
dacilor	 le	 permitea	 conducătorilor	 acestora	 –	 regele	 Burebista	 și	 sacerdotul-vicerege	
Deceneu	–	să	mobilizeze	până	la	200.000	de	oameni.	Deși	Strabon	nu	ezită	s-o	califice	
drept	slăbiciune,	diferența	de	potențial	militar	nu	reflectă	nici	o	catastrofă	demografică,	
ci	rezultă	din	schimbările	de	organizare	politico-instituțională	survenite	în	Dacia	Magna	
după	moartea	lui	Burebista,	schimbări	pe	care,	de	altfel,	geograful	nostru	le	explicitează	
în	detaliu:	stăpânirea	acestuia	s-a	dezmembrat	mai	întâi	în	patru	și	apoi	în	cinci	regate,	
deopotrivă	din	cauza	dezbinărilor	lăuntrice	și	a	intervenției	nemijlocite	a	romanilor,	astfel	
că	faptul	de	a	dispune	ulterior	doar	de	o	cincime	din	efectivele	inițiale	nu	mai	pare	decât	
rezultatul	direct	al	acestei	dezmembrări	politico-statale.

1 Strabon,	Geographia	7,	3,	12,	cf.	FHDR	I,	p.	238-239
2	Strabon,	Geographia	7,	3,	13,	cf.	FHDR	I,	p.	238-241
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Un	 secol	 și	 jumătate	 mai	 târziu,	 după	 cum	 rezultă	 din	 recent	 analizatul	
”recensământ	Lydus”3,	potențialul	militar	al	acelorași	geto-daci	este	estimat	la	500.000	
de	oameni,	valoare	față	de	care	cei	200.000	de	oameni	mobilizați	de	Burebista	par	foarte	
puțini.	Cifrele	nu	sunt	însă	comparabile	în	livrarea	lor	brută,	astfel	că,	pentru	a	le	putea	
utiliza	într-un	exercițiu	demografic	–	operațiune	care	implică	și	comparația	–	trebuie	să	
suporte,	prin	riguroasa	raportare	la	contexte,	ajustările	necesare.	Acestea	vizează	corecta	
comparare	 a	 teritoriilor,	 luarea	 în	 considerare	 a	 mutațiilor	 demografice	 posibile	 de-a	
lungul	perioadei	de	un	secol	 și	 jumătate	care	desparte	cele	două	momente	 și,	deloc	 în	
ultimul	rând,	stabilirea	semnificației	corecte	a	valorilor	transmise	de	Strabon	și,	respectiv,	
Lydus.	Să	le	luăm	pe	rând.

În	configurația	în	care	se	găsea	la	orizontul	de	timp	al	cuceririi	romane,	regnum 
Decebali regis Dacorum4	cuprindea	actualele	provincii	geografice	ale	Banatului,	Olteniei,	
Munteniei	 (Câmpiei	Române),	Ardealului	 intracarpatic,	 precum	 și	 cea	mai	mare	 parte	
a	Bihariei	și	cadranului	sud-vestic	al	Moldovei,	până	pe	cursul	Siretului	mijlociu	și	cu	
prelungire	spre	gura	Nistrului,	adică	o	suprafață	de	sensibil	peste	250.000	de	kilometri	
pătrați,	 înăuntrul	unei	 frontiere	a	cărei	 lungime	a	 fost	de	asemenea	explicit	 atestată	ca	
având	un	milion	de	pași5. Știm	că	toate	aceste	teritorii	au	făcut	parte,	cu	un	secol	și	jumătate	
în	urmă,	și	din	uniunea	statală	a	lui	Burebista,	dar	că	aceasta	din	urmă	a	mai	cuprins	și	alte	
teritorii:	în	primul	rând,	acele	ținuturi	ale	vechiului	Regat	Getic,	pe	care	acesta	le-a	pierdut	
de	mai	multe	ori	de-a	lungul	celor	circa	cinci	secole	de	existență	de	sine	stătătoare,	inițial	
în	favoarea	macedonenilor și	celților6,	iar	mai	apoi	a	romanilor7,	dar	și	regiuni	adjudecate	
manu militari	pe	cursul	Dunării	mijlocii	și,	posibil,	pe	Nistrul	mijlociu.	

Imaginea	clasică	a	 întinderii	uniunii	statale	realizate	de	Burebista	și	Deceneu	–	
se	știe,	în	contextul	general	al	confruntărilor	dintre	Roma	și	commonwealth-ul	elenistic	
cunoscute	 sub	 eticheta	 de	 ”războaiele	mithridatice”	–	 este	 aceea	 a	 încorporării	 tuturor	
regiunilor	dintre	Pontul	Stâng,	Munții	Haemus,	Dunărea	mijlocie,	Cadrilaterul	Boemiei	
și	Nistru	 (cu	prelungire	 spre	Olbia	Pontică)8,	 ceea	 ce	 comportă	 însă	unele	discuții;	 nu	
vom	zăbovi	asupra	acestui	aspect	decât	pentru	a	sublinia	că,	din	perspectiva	problematicii	
3 Nistorescu	2019,	p.	70-81	
4	Denumire	atestată	de	inscripți	de	la	Heliopolis,	Syria	(Protase	2010,	p.	36)
5	Rufius	Festus,	Breviarum 8,	cf.	Fontes	II	970,	p.	43-44.	Circumferința	de	un	milion	de	pași	(circa	1500	
kilometri)	corespunde	delimitării	pe	traseul	Tisa	–	Carpații	Maramureșului	–	Coridorul	Bistrița-Jijia-Tighina	
–	Gura	Nistrului.
6	Teritoriile	sud-dunărene	au	constituit	nucleul	de	organizare	statală	al	geților	încă	din	timpul	legendarului	
rege	 la	curtea	căruia	a	sosit	 sacerdotul	și	 succesorul	său	 la	 tron,	Zalmoxes.	Statul	getic	a	pierdut	aceste	
teritorii,	pentru	prima	oară,	în	timpul	constituirii	așa-numitului	”imperiu	macedonean”,	când	regele	Filip	al	
II-lea	și-a	adjudecat	regiunile	getice	sud-dunărene	prin	căsătoria	cu	Meda,	fiica	regelui	getic	Kothelas/Rex 
Histrianorum	(vezi	Nistorescu	2010).	Recuperate	în	generația	următoare,	prin	tratatul	dintre	Dromichaites	
și	Lisimach,	ele	au	fost	din	nou	pierdute	circa	un	deceniu	mai	târziu,	de	această	dată	în	favoarea	celților,	
pentru	a	fi	din	nou	recuperate	gradual,	în	generația	următoare,	sub	suveranii	Zalmodegikos	și	Rhemaxos	
(vezi	Babeș	2001,	Nistorescu	2016).
7	Romanii	cuceresc	Geția	sud-dunăreană	în	timpul	campaniei	din	anii	29-27	î.Hr.	de	la	Dunărea	de	jos	a	
generalului	Marcus	Licinius	Crassus,	 când	 intervenția	 imperială	 a	 stimulat	 secesiunea	 dinastului	Rolles	
față	de	Geția	nord-dunăreană	asupra	căreia	domnea	succesorul	lui	Dicomes,	Dapyx.	Sub	titulatura	de	Ripa 
Thraciae,	aceste	teritorii	au	fost	puse	după	moartea	lui	Rolles	sub	controlul	formal	al	regatului	clientelar	al	
tracilor	sudici,	iar	mai	apoi	preluate	direct	de	administrația	imperială	și	organizate	ca	provincie	autonomă.
8	Pârvan	1982,	p.	51
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care	ne	interesează	–	mobilizarea	resurselor	militare	–	putem	face	abstracție,	la	acest	grad	
de	 estimare	orientativă	pe	 care	ni-l	 îngăduie	 stadiul	 cercetărilor,	 de	 teritoriile	 eventual	
cucerite	de	la	scordisci,	boiomi	și	taurisci,	întrucât	este	foarte	puțin	probabil	ca	în	masa	
de	 200.000	 de	 luptători	mobilizată	 de	Burebista	 să	 se	 regăsească	 și	 trupele	 inamicilor	
abia	 înfrânți9.	 Cu	 totul	 alta	 este	 însă	 situația	 celor	 patru	 formațiuni	 politice	 reunite	 în	
cadrul	uniunii	lui	Burebista:	știm	că	erau	patru,	pentru	că	–	așa	cum	am	arătat	deja	mai	
sus10	–	avem	această	informație	de	la	Strabon,	care	precizează	cât	se	poate	de	clar	că	cea	
de-a	cincea	formațiune	politică	(știm	că	aceasta	era	Geția	sud-dunăreană,	Ripa Thraciae)	
își	face	apariția	în	timpul	și	în	contextul	intervenției	militare	la	Dunărea	de	jos,	ordonate	
de	împăratul	Augustus	în	anul	29	î.Hr.	Așa	stând	lucrurile,	nu	este,	poate,	de	prisos	să	
amintim	și	care	erau	cele	patru	formațiuni	statale	coalizate	de	Burebista	în	uniunea	sa:	
regatul	geților	(în	integralitatea	sa,	de	pe	ambele	maluri	ale	fluviului),	regatul	vest-dacic,	
regatul	costobocic11	și	confederația	carpică12.

Așadar,	în	raport	cu	întinderea	regatului	decebalic	cucerit	de	împăratul	Traian	în	
anul	106	d.Hr.,	domeniul	teritorial	burebistan	era	cu	cel	puțin	30%	mai	extins,	suprafața	
sa	totală	depășind	cert	400.000	de	kilometri	pătrați.	Traducând	resursele	militare	în	valori	
statistic	comparabile,	vom	observa,	într-o	primă	fază,	că	Burebista	dispunea	de	un	luptător	
la	fiecare	doi	kilometri	pătrați,	 în	vreme	ce	Decebal	dispunea	de	un	 luptător	 la	fiecare	
jumătate	de	kilometru	pătrat	de	teritoriu	controlat	în	termeni	de	suveranitate,	ceea	ce	ar	
conduce	la	concluzia	–	întru	totul	amendabilă	–	că,	în	decurs	de	cinci	generații,	resursele	
militare	(implicit	și	populația	totală	a	uniunii	statale/regatului	unificat),	s-a	multiplicat	de	
circa	patru	ori.	Aceasta	ar	fi	însă	o	concluzie	eronată,	care	nu	ține	cont	nici	de	evoluțiile	
demografice	reconstituibile	pentru	epoca	și	regiunea	date,	nici	de	semnificația	concretă	a	
cifrelor	furnizate	de	Strabon	și,	respectiv,	Lydus.	

Cel	dintâi	amendament	pe	care	trebuie	să-l	aducem	aserțiunii	pe	care	o	respingem	
drept	concluzie	pornește	de	la	faptul	că	un	multiplicator	al	populației	de	asemenea	mărime	
(de	 patru	 ori!)	 este	 indicatorul	 unei	 tranziții	 demografice	 viguroase,	 de	 neimaginat	 în	
condițiile	socio-tehnologice	ale	Antichității	europene	și,	mai	ales,	pe	care	toate	datele	cu	
relevanță	demografică	din	epocă	o	invalidează.	Pentru	a	obține	o	multiplicare	de	patru	ori	
a	populației	de	pe	un	anumit	teritoriu	în	decurs	de	150	de	ani,	ar	trebui	ca	–	fără	a	mai	
lua	în	calcul	și	jocul	imigrației/emigrației	–	să	se	înregistreze	un	spor	demografic	anual	
de	circa	2	la	sută	în	mod	constant	de-a	lungul	întregii	perioade.	O	asemenea	performanță	
demografică	se	poate	atinge	doar	în	condițiile	în	care	în	evoluția	societății	intervin	stimuli	
care	să	 reducă	semnificativ	 rata	deceselor	 și	 să	mențină	o	natalitate	 ridicată	pe	 termen	
lung,	 stimuli	 care	 nu	 pot	 ține	 decât	 de	 registrul	 tehnologic,	 inclusiv	 socio-tehnologic.	
Or,	asemenea	factori	au	avut	o	acțiune	limitată	chiar	și	în	spațiul	de	indisputabil	avans	

9 O	observație	similară	se	poate	formula	și	în	ceea	ce	privește	cetățile	grecești	din	Pontul	Stâng	(cu	eventuala	
excepție	a	Dionysopolisului	lui	Acornion),	însă	potențialul	militar	al	acestora	este,	comparativ,	neglijabil.
10	Vezi	nota	2
11 Nu	avem	date	să	estimăm	dacă	domeniul	costobocic	era	deja	organizat	ca	regat	în	epoca	(pre)burebistană,	
dar	acesta	este	un	detaliu	lipsit	de	relevanță	pentru	problematica	noastră.
12	La	acel	moment	putem	vorbi,	cel	mai	probabil,	de	o	confederație	carpo-bastarnă.	Cert	este	că	carpii	vor	
rămâne	hegemoni	ai	teritoriilor	nord-estice	ale	Daciei	Magna	și	după	plecarea	bastarnilor,	așa	cum	au	fost	
și	înainte	de	sosirea	lor.
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tehnologic	 al	 Mediteranei	 latino-elenistice13,	 în	 vreme	 ce	 pentru	 periferia	 dunăreană	
(geto-dacică)	nu	pot	fi	luați	în	calcul,	în	susținerea	unei	anumite	creșteri	demografice	de-a	
lungul	secolelor	I	î.Hr.-I	d.Hr.14,	decât	câțiva	factori	marginali	precum	o	relativă	creștere	a	
gradului	de	stabilitate	social-politică	(inclusiv	în	ceea	ce	privește	securitatea	populației)	și	
o	oarecare	dinamizare	a	vieții	social-economice15,	reflectată	într-o	nu	foarte	semnificativă	
scădere	a	dependenței	de	ciclurile	naturale	din	agricultură.

Dacă	saltul	resurselor	militare	geto-dacice	de	la	200.000	pe	timpul	lui	Burebista	
la	500.000	pe	timpul	lui	Decebal16	nu	poate	fi	pus	pe	seama	creșterii	populației,	ce	altă	
explicație	rațională	îi	poate	fi	asociată?	Răspunsul	pornește	de	la	constatarea	că	acest	salt	
este	doar	unul	aparent,	 imaginea	sa	 înșelătoare	fiind	generată	de	 faptul	că	sursele	care	
indică	cele	două	valori	au	în	vedere	mărimi	diferite:	în	vreme	ce	Strabon	consemnează	
mobilizările	militare	efectiv	realizate,	Lydus,	pe	urma	prezumtivului	recensământ	efectuat	
cu	prilejul	organizării	 teritoriului	cucerit	de	împăratul	Traian	în	anul	106,	 înregistrează	
totalul	resurselor	militare,	respectiv,	totalul	populației	apte	de	a	fi	mobilizate.	Cei	200.000	
de	 luptători	 de	 care	 dispunea	 Burebista	 constituiau	 armata	 pusă	 în	 mișcare	 în	 timpul	
principalelor	ale	campanii	–	ori,	mai	riguros,	armatele	reunite	ale	celor	patru	formațiuni	
politice	coalizate	în	cadrul	uniunii	statale	realizate	atunci,	dintre	care	un	sfert	reprezenta	
armata	 părții	 nord-dunărene	 a	 regatului	 getic,	 rămasă	 independentă	 după	 intervenția	
romană	la	Dunărea	de	jos	din	anii	29-27	î.Hr.	Decebal,	în	schimb,	nu	a	dispus	efectiv	de	
o	armată	de	500.000	de	oameni,	ci	de	una	semnificativ	mai	restrânsă,	pe	care	a	putut-o	
mobiliza	din	această	bază	de	recrutare	–	de	fapt,	din	doar	o	parte	mult	restrânsă	a	acesteia,	
dacă	nu	trecem	peste	faptul	că,	încă	înainte	de	declanșarea	conflictului	militar	din	anul	
101,	romanii	își	instalaseră	garnizoanele	la	Buridava,	Piroboridava17	și,	probabil,	în	multe	
alte	puncte	din	spațiul	extracarpatic18,	făcând	imposibilă	o	mobilizare	semnificativă	din	
teritoriile	supravegheate19.

Odată	 clarificată	 această	 chestiune,	 putem	 desprinde	 pe	 această	 bază	 și	 mai	
multe	 concluzii	 de	 etapă.	 Vom	 începe	 prin	 a	 semnala	 faptul	 că,	 pe	 baza	 raportului	

13 Spre	exemplu,	în	perioada	de	referință	a	anilor	100	î.Hr.	–	100	d.Hr.,	se	estimează	că	întreaga	populație	a	
Europei	(până	la	frontierele	Rusiei)	a	crescut	cu	cel	mult	25	la	sută,	de	la	puțin	sub	30	de	milioane	la	36-37	
de	milioane	pentru	orizontul	cronologic	al	cuceririi	Daciei	(Trebici	1991,	p.	50-57).
14	Considerăm	că,	pentru	ansamblul	Daciei	Magna	este	realist	să	vorbim	(ținând	cont	și	de	estimările	de	
creștere	pentru	ansamblul	teritorial-demografic	european	–	vezi	nota	13),	de	o	creștere	moderată	a	populației	
în	perioada	anilor	50	î.Hr.-100	d.Hr.,	înscrisă	în	intervalul	probabilistic	de	5-15	la	sută.
15	Proces	îndeaproape	reflectat	de	urbanizare,	fără	a	se	confunda	însă	cu	aceasta.
16	Cu	observația,	deja	analizată	mai	sus,	că	baza	teritorială	de	mobilizare	s-a	restrâns	semnificativ	în	decursul	
celor	150	de	ani.
17	Vulpe	2001,	p.	57,	FDHR	I,	p.	467-471
18	 Iordanes	 rezumă	 cel	 mai	 plastic	 restrângerea	 teritoriului	 controlat	 de	 Durpaneu-Decebal	 în	 timpul	
conflictului	final	cu	romanii:	”Această	țară,	situată	în	fața	Moesiei,	dincolo	de	Dunăre,	este	înconjurată	de	
o	cunună	de	munți,	având	numai	două	intrări,	una	pe	la	Boutae,	alta	pe	la	Tapae”	(Iordanes-Popa-Lisseanu	
1986,	p.	34/98)
19 Forța	de	invazie	romană	a	fost	estimată	la	circa	150	de	mii	de	oameni,	dintre	care	mai	mult	de	jumătate	
era	formată	din	cele	14	legiuni	mobilizate	de	împăratul	Traian	(patru	legiuni	din	Pannonia,	două	din	Moesia	
Superioară,	 trei	din	Moesia	 Inferioară,	celelalte	fiind	aduse	de	pe	Rin	și	Dunărea	superioară),	plus	flota	
ponto-dunăreană	Flavia Moesica și	un	mare	număr	de	vexilații,	alae,	cohorte	și	numeri.	Prin	comparație,	
armata	aflată	la	dispoziția	lui	Decebal	în	perioada	101-106	este	estimată	la	cel	mult	50.000	de	oameni,	la	
care	s-au	adăugat	și	contingente	ale	aliaților	sarmați	(Petolescu	2001,	p.	698-699)
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dintre	 contingentele	 efectiv	mobilizate	 și	 totalul	 resurselor	militare	 de	 care	 dispuneau	
formațiunile	politico-statale	ale	Daciei	Magna	în	epoca	sa	clasică	(secolele	I	î.Hr.-I	d.Hr.)	
–	de	fapt	doar	pe	baza	ordinului	de	mărime	al	acestui	raport,	pentru	a	stabili	valoarea	sa	
efectivă	 neexistând	 suficiente	 date	 în	 actualul	 stadiu	 al	 cercetărilor	 –	 putem	 afirma	 că	
suveranii	geto-daci	operau	cu	armate	profesioniste20,	reprezentând,	chiar	și	în	fazele	de	
maximă	solicitare,	doar	o	facțiune	restrânsă	din	totalul	bărbaților	apți	de	luptă.	Nu	avem	
de	 ce	 să	 fim	 surprinși,	 întrucât	 organizarea	 statală	 (și,	 în	 particular,	militară)	 a	Daciei	
de	Sarmizegetusa,	ca	și	a	celorlalte	formațiuni	politice	geto-dacice	–	poate	cu	excepția	
costobocilor	(pe	care	noi	n-o	credităm)	–	nu	a	avut	nimic	comun	cu	practica	mobilizării	
de	tip	barbar,	în	care	bărbații	apți	de	luptă,	mobilizabili	în	totalitatea	lor,	reprezentau	între	
o	pătrime	și	o	cincime	din	corpul	demografic.

Caracterul	profesionist	al	aparatului	militar	permanent	din	societatea	geto-dacică	
preromană	este	confirmat,	de	altfel,	și	de	aspectul	că	eșafodajul	statal	opera	cu	un	mare	
număr	de	 fortificații,	 de	mici	dimensiuni	 în	marea	 lor	majoritate,	 care	 constituiau	 fără	
dubiu	garnizoanele	diviziunilor	organizatorice	militare,	ceea	ce	implică	și	faptul	că	acestea	
exercitau	 totodată	 și	 unele	 funcții	 administrative	 curente.	Acest	 caracter	 profesionist	 a	
fost	ulterior	valorificat	de	autoritatea	cuceritoare	romană,	care	a	redistribuit	numeroase	
contingente	de	militari	daci	la	toate	frontierele	Imperiului,	din	Britania	în	Egipt.

O	altă	concluzie	de	etapă	a	exercițiului	de	mai	sus,	în	fapt	mai	degrabă	o	prezumție	
derivată,	 are	 în	 vedere	 posibilitatea	 consistentă	 ca,	 sub	 presiunea	 expansiunii	 romane,	
administrația	 lui	Decebal	 să	 se	fi	confruntat	 cu	o	nouă	 secesiune	politico-teritorială	 în	
perioada	confruntărilor	finale	cu	Imperiul	(anii	101-106),	fiind	foarte	verosimil	ca	elitele	
getice	nord-dunărene,	coalizate	la	statul	de	Sarmizegetusa	încă	din	vremea	regelui	Scorilo,	
să	fi	optat	 (firește,	 sub	 imbold	 roman)	 să	 se	desprindă	de	 statul	 acestuia.	O	prezumție	
similară	 poate	 fi	 formulată	 și	 pentru	 momentul	 care	 a	 precedat	 constituirea	 uniunii	
statale	 a	 lui	 Burebista	 și	 Deceneu.	 Se	 știe,	 regatul	 Geției	 participase,	 sub	 conducerea	
lui	Dromichetes	Mithridaticul21,	la	faza	finală	a	primului	război	dintre	Roma	și	coaliția	
elenistică	mobilizată	sub	conducerea	regelui	Mithridates	al	VI-lea	al	Pontului,	dar	forța	
armată	participantă	la	bătălia	de	la	Chaeroneea	din	anul	85	î.Hr.	a	fost	în	cvasitotalitatea	sa	
distrusă,	ceea	ce	a	generat	o	criză	de	securitate	pentru	regatul	de	la	Dunărea	de	Jos;	acest	
context	va	fi	constituit	o	motivație	extrem	de	puternică	pentru	sacerdotul	suprem	Deceneu	
de	a	căuta	un	nou	aranjament	de	securitate,	pe	care	(probabil	după	consultarea	cu	aliații,	
în	cadrul	atestatelor	sale	vizite	în	Egipt22)	l-a	găsit	în	coalizarea	cu	emergentul	regat	(vest)
dacic.	Forța	militară	a	acestuia,	rămasă	–	avem	a	presupune	–	relativ	constantă	și	după	un	
secol	și	jumătate,	a	putut	constitui	o	acoperire	militară	suficientă	pentru	uniunea	statală	
20	Înțelegem	prin	armată	profesionistă	un	corp	militar	cu	un	larg	nucleu	operațional	permanent,	constituit	din	
profesioniști	ai	armelor,	care	putea	fi	extins	în	situații	de	necesitate	stringentă	(deci	exclusiv	în	campanii	de	
apărare,	purtate	pe	propriul	teritoriu)	cu	un	număr	de	recruți	de	acelaşi	ordin	de	mărime.
21	Preluăm	această	sugestie	a	colegului	Laurențiu	Nistorescu	pentru	desemnarea	comandantului	politico-
militar	(regelui?)	Dromichetes	menționat	în	contextul	primului	război	mithridatic,	întrucât	desemnarea	ca	
Dromichetes	al	II-lea	nu	este	operabilă	în	condițiile	în	care	nu	știm	dacă	și	câți	alți	suverani	geto-daci	au	
mai	purtat	acest	politonim.
22	Conexiunea	este	mai	puțin	excepțională	decât	pare,	întrucât	Egiptul	ptolemaic	controla	încă,	în	preajma	
conflictelor	mithridatice,	Ciprul	și	coasta	de	sud	a	Asiei	Minor,	unde	diplomații	regatului	getic	se	puteau	
deplasa	într-un	răstimp	mai	scurt.
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geto-dacică	până	la	refacerea	resurselor	militare	getice,	pe	baza	cărora	Burebista	a	putut	
desfășura	cunoscuta	sa	armată	de	200	de	mii	de	oameni.
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