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Argument
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Invitatul ediției:
Dr. Eugen Teodor, cercetător MNIR

„Multe dintre troiene au avut şi
o a doua viaţă, ca drumuri”
Stimate domnule dr. Eugen Teodor, una dintre direcțiile predilecte ale cercetărilor
de cursă lungă pe care le desfășurați este, fără îndoială, cea privitoare la problematica
frontierei/frontierelor imperiale dunărene din Antichitatea Târzie și la impactul
acesteia asupra evenimentelor și proceselor social-politice din regiunea, respectiv, a
peisajului demo-geografic. Citez, neexhaustiv, titluri precum ”A Shadow of a Frontier.
The Walachian Plain during the Justinianic Age” (2005),”Technological challenges on
the Limes Transalutanus” (2014), ”Arheologia peisajului şi frontiera romană” (2016),
”Environmental impact on building a new frontier” (2018), ”Watching and Warning
along the Limes Transalutanus. The Search for Watchtowers along its Southern Sector”
(2018). Considerați că, cel puțin de-a lungul primei jumătăți a așa-numitului mileniu al
migrațiilor, realitatea istorică de la Dunărea de Jos poate fi considerată ca fiind specifică
unei societăți a frontierei/frontierelor”?
Lucrările citate sunt de facturi şi tematici diferite, care cu greu pot construi un
singur caz. Una dintre ele – cea cu provocările tehnologice – clar nu se agregă, reflectând
preocupări legate de tehnologia de cercetare, nu de substanță istorică. O alta, cea cu
turnurile de supraveghere de pe Limes Transalutanus, este orientată spre probleme
tehnice legate de funcţionarea sistemului de alarmare timpurie a trupelor de graniţă.
Lucrările consacrate zonei – sudul României – sunt într-adevăr mai multe; nu am să le
citez aici, lăsând cititorul să le descopere singur pe pagina mea de Academia.edu. Oricum,
dincolo de faptul că de aproape zece ani lucrez la obiective legate de problematica Limes
Transalutanus, pe două proiecte de cercetare distincte (unul în anii 2014-2017, un al doilea
între 2018-2022), pot să apreciez că, dincolo de aspectele tehnice ale discuțiilor despre
o frontieră (unde sunt castrele, cât sunt de mari, conexiunile între ele, linia frontierei şi
mecanismele de alarmă), am fost interesat mai ales de aspectele culturale ale frontierei.
Este ceea ce numea Florin Curta „stilurile simbolice”, obiectele prin care o comunitate
face diferența dintre „noi” și „ei”. El se referea la distribuția unor artefacte definitorii,
precum fibulele „slave” (Curta le-a pus ghilimele, nu eu) sau tăvițele de făcut pâine. Eu
mă uitam, cam în același timp (finalul anilor 1990) la ceramica cea de toate zilele, aceea
urâtă și „inexpresivă” (da, este inexpresivă, dar fiindcă este greu de analizat). Am să dau
aici un singur exemplu: olăria de bucătărie cu buza în formă de S (se mai spune „cu canal
de capac”), forme adaptate a funcționa cu capac, cunoscute mai ales din cultura romană.
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Capacele de oală au dispărut în secolul al IV-lea p.Chr., dar nu și morfologia tipică a
oalelor de bucătărie din mediul Cerneahov (eu prefer așa, simplu, Cerneahov). Culmea,
detaliul morfologic, practic de neobservat dacă nu ești ceramist de meserie, se transmite
etapei următoare, în așa-numita Cultură Ipotești-Cândești (numită și în alte 5-6 feluri;
dar contează?), pe olăria modelată manual. Este foarte greu de crezut că olarii din veacul
al VI-lea știau de ce se chinuiau cu morfologia aceea complicată (și, de acum, inutilă),
doar că făceau la fel, din generație în generație, „pentru că așa era obiceiul”. Morfologia
menționată lipsește cu desăvârșire din ceramica „slavă” (proto-slavă ar fi mai corect), fie
ea răsăriteană sau apuseană.
Venind direct la întrebare, Câmpia
Română a fost, pentru mare parte a istoriei,
un teritoriu de frontieră; şi nu totdeauna pe
partea bună a frontierei. În 2009 am semnat
– alături de Ionică Stanciu – un studiu despre
în-semnele (aşa) de pe ceramica modelată
manual în secolul al VI-lea, de pe teritoriul
României (nu este chiar tot teritoriul, să mă
ierte patrioții...). Crucile înscrise în pasta
1
udă se pot întâlni şi în alte teritorii, de pildă
pe fusaiole, la est de Prut, dar pe olărie – pe
umărul oalelor, pentru a fi mai exact – se găsesc numai aici, în jurul Carpaţilor Meridionali
şi Orientali, ca semne distinctive ale comunităţii. Aşa au făcut Romania mică, izolată
pe partea rea a frontierei, nume care, peste veacuri, a ajuns în derizoriu, numind țăranii
dependenți, rumânii.
Există încă percepția, în rândul multor cercetători mai mult sau mai puțin tineri,
că un limes – acel sistem de securizare a frontierei specific, până la un punct, civilizației
romane – se rezumă la tranșeul și valul de pământ aferent, ignorându-se căile de acces,
fortificațiile propriu-zise și sistemul de așezări interconectate la acesta. Deși este greu de
sintetizat în doar câteva fraze, ce ați constatat dvs. pe teren din această perspectivă, relativ
la limes-urile de la nordul Dunării? În particular, întrucât ați supus Limes Transalutanus
unei investigații sistematice foarte detaliate, considerați că se mai poate susține supoziția,
formulată de Dumitru Tudor (fără îndoială, ca reflex al unui stadiu incipient al cercetării)
că acesta era doar o dublare avansată a limes-ului de pe Olt?
Prima parte a formulării dvs. se poate rezolva repede, prin apel la literatura
internaţională. O frontieră romană este un sistem de control al circulației oamenilor şi
bunurilor, cât şi un sistem de avertizare timpurie în cazul unui pericol. Toate presupun
drumuri, garnizoane, populație civilă (care prestează servicii diverse), dar nu presupun
obligatoriu un „șanț”. Mai mult de jumătate dintre frontierele imperiului erau fluviale
(numite ripae), iar acolo apa și râpele jucau rolul șanțului. Mai mult, nu toate obstacolele
artificiale de la frontieră aveau șanț. Limes Transalutanus, invocat de întrebare, avea o
palisadă fără șanț; da, nici eu nu am crezut, până nu am tăiat... Deci valul de pământ
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nu este „aferent” șanțului. În cazul în speţă, se construia întâi palisada, din trunchiuri
de copac îngropate într-un tranșeu, apoi construcţia era consolidată cu pământ adunat
din perimetrul alăturat (câteva zeci de metri, de o parte şi de alta). Sigur, construcţia nu
era tocmai o „fortificație” (aşa cum figurează în RAN, de exemplu), ci un semn pus în
peisaj, aşa cum astăzi ar scrie cineva „trecerea oprită, proprietate privată”, sau „câine
rău!”. Vizitatorii aşteptaţi erau barbari, deci aliteraţi, iar gardul era un limbaj pe care îl
cunoșteau şi ei, de acasă, măcar de la țarcurile pentru vite.
Ţin imediat să adaug că „valul” este o figură de stil, un loc comun, fixat de
literatura de specialitate, şi nu doar de cea română. Obstacolul de graniţă este, tehnic
vorbind, o palisadă consolidată cu pământ (când nu este de piatră, dar aici vorbim despre
sudul României, dacă am înțeles bine), care prin ruinare lasă doar oscilația altimetrică
din peisaj. Sigur, vom continua să vorbim de „val”, de dragul tradiţiei; dar trebuie totuşi
să ştim ce este „valul”. Sigur, unele valuri au avut şi șanțuri, aşa cum au fost cele din
Dobrogea, sau valul de la Galaţi, sau Valul lui Athanaric, construcţii care se apropiau mai
mult de noţiunea de fortificație liniară. Multe dintre „troiene” au avut şi o a doua viaţă,
ca drumuri, valul transalutan fiind cunoscut, nu doar din hărți, dar şi din tradiţia populară
(inclusiv astăzi!) ca „Drumul lui Traian”. Ele au fost cele mai bune drumuri – fiind mai
înalte, deci nu ţineau apa – până spre finalul secolului al XIX-lea, când s-au construit
șoselele actuale. Nici nu este de mirare că au fost considerate – inclusiv de către unii
istorici – ca drumuri, nu ca obstacol de graniţă.
Şi am ajuns la Dumitru Tudor, arheologul cu cele mai mari merite în definirea
lumii romane din sudul ţării. Doar că opusurile de ştiinţă nu sunt de pus între coperți de
metal. Ideea cu „limes-ul dublu” nici măcar nu era originală, dar a fost preluată cu mare
succes; atât de mare încât, încă şi astăzi,
stâlpi ai cercetării romane – am să-l citez
doar pe Zsolt Visy, dar lista nu e scurtă –
care sunt complet opaci la oricare idee
contrară. Cauzele pentru care D. Tudor a
ajuns la această concluzie sunt multiple, dar
probabil elementul decisiv a fost absenţa
vici-lor (vedeţi lista de aşezări civile la
est de Olt, din Oltenia romană; nu doar că
2
sunt puține, dar nu se asociază castrelor).
Informaţia, încă în circulaţie la finalul anilor 1990 (vezi cartea Ioanei Bogdan Cătăniciu,
din 1997), este falsă; aşezările civile nu fuseseră găsite fiindcă nu fuseseră căutate. Nu
doar că ele există peste tot acolo unde ar fi trebuit să fie – respectiv lângă castre – dar
există şi independent, şi mă refer la cel puţin cinci astfel de situaţii în zona de frontieră
care traversează judeţele Teleorman şi Olt. De-abia acest lucru – aşezări civile (nonmilitare?) aflate pe chiar linia frontierei – este un lucru curios, părând să semnaleze
alterări majore ale organizării de frontieră.
Nu am cum să nu remarc autismul arheologiei româneşti. Gheorghe Bichir săpa
şi publica, harnic, aşezări din „secolele II-III” din stânga Oltului inferior, reunite sub
genericul „aspectului cultural Militari-Chilia”, edificat de o populațiecare ar fi fost „daci
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liberi”. Pentru cine eventual nu ştie, am să precizez că Cultura Chilia-Militari se întinde de
ambele părţi ale frontierei romane. Despre ce vorbim aici? Conceptul de „daci liberi” era
un instrument de finanţare şi nu era nimeni obligat să-l ia tale-quale. La vest de frontieră
sunt câteva zeci bune de aşezări identificate (puţine cercetate efectiv, adevărat), iar
conform constituției lui Caracalla toţi locuitorii liberi ai imperiului erau cetăţeni romani,
fiindcă cetățenia nu era o diplomă de bacalaureat la liceul de limbi clasice, ci stabilea
drepturi şi obligații. Aşezările sunt acolo, multe, doar că romaniștii nu citesc aşa ceva, sau
se îndoiesc că sunt „romane” (cu gândul tot la diploma de bac). Subiectul este unul fluviu,
dar nu dezvolt. Am să spun aici doar că influenţa ceramicii „dacilor liberi” (glumesc)
se simte în toate castrele unde am făcut studii mai aprofundate (de exemplu Putineiu,
Băneasa, Urlueni, Săpata). Iar fenomene similare am văzut recent pe munte, la Oratea, sau
în Secuime, la Comolău (sic). Este aceasta o tematică la care abia începem să reflectăm.
De pildă, dacă este adevărat că există o cultură provincială (mai corect la plural, culturi
provinciale), atunci ne putem aștepta să vedem şi sub-diziviuni, culturi regionale, mai ales
în zonele de frontieră.
Zăbovind încă puțin asupra tematicii limes-urilor, în ce măsură apreciați că
rămân valabile raționamentele privitoare la limes-urile din epoca clasică atunci când ne
referim la cazurile unor sisteme de securizare a frontierelor analoage, dar mai târzii, așa
cum este cazul cu așa-numita Brazdă a lui Novac? Și, complementar la aceasta, având
în vedere că sunteți printre rarisimii cercetători care au acordat atenție și dimensiunii
demografice a funcționării unui limes, se poate afirma că existența unui atare sistem
a constituit un factor de amplificare a locuirii în zonele aferente, cu tot ce înseamnă
aceasta din perspectiva organizării sociale într-o epocă relativ la care moștenim încă
clișeul ”retragerii spre munte și păduri din fața năvălirilor”?
Dacă despre Brazda lui Novac
vorbim, nu există nici un „raţionament
valabil”, fiindcă nu există cercetare de teren.
Din nefericire s-au ratat şi nişte recente
şanse, când s-a lucrat la centura Craiovei,
dar şi la drumul expres Piteşti-Craiova, care
ar fi putut face lumină, fiindcă au intersectat
Brazda. Fără săpătură şi argumente concrete
de datare, discuţia interminabilă de până
3
acum chiar este un non-sens. Ştim doar ceea
ce ştiam şi acum un secol şi jumătate, că
este o fortificație liniară atipică, fără garnizoane şi fără turnuri de supraveghere. Dacă nu
avem garnizoane, nu avem nici civili în siajul armatei, deci o discuţie despre demografia
zonei ar fi încă şi mai lipsită de conţinut decât speculaţiile despre constructor. Personal
am mari dubii că această construcţie ar putea fi romană, indiferent de epocă, începând
de la aspectul ezitant al planului (unde erau topografii?), continuând cu lipsa pazei şi cu
geografia bizară. Ştiu că şi ipotezele istoricilor bulgari sunt tot ipoteze, dar, până aici, par
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cele mai justificate. În plus, Dan Ştefan a reuşit recent să dateze cu C14 valul de la Şuţeşti
(Brăila), o fortificație scurtă, dar cu o masivitate sinonimă Brazdei (mai ales în Oltenia),
or datarea respectivă indică epoca bulgară (sec. IX); și nu este sigurul rezultat de acest
gen, alt val datat similar fiind în Valea Homoroadelor (în Secuime). În fine, să aşteptăm
să se inventeze secolul XXI şi în Oltenia. Este necesară o săpătură mecanică de patru zile.
Doar că una este să zici, alta este să poţi face. Ai nevoie de un „proiect”, de „protocoale”
şi alte chestiuni procedurale, precum finanțarea. Ah, da! Mai trebuie să vrea şi directorul,
că poate „nu este în interesul instituției” (aşa cum
mi-a fost dat să aud despre proiectul de cercetare
invocat aici, Limes Transalutanus).
”Retragerea spre munte” este tot o
speculație, o evadare în fantezie, mai ales pentru
epoci pentru care practic nu avem nimic (e.g.
epoca hunică, epoca pecenego-cumană). Sigur,
românii medievali nu au fost generaţie spontanee,
nici nu au venit din Albania, dar s-au ascuns atât
de bine de năvălitori încât nu-i găsim nici acum.
Cu muntele ne-am cam liniştit, fiindcă proiectul
de cercetare recent (HiLands) tocmai de zona
montană s-a ocupat (pe o arie mare, de la Pasul
Bran la Pasul Ghimeș), iar noutățile sunt multe,
dar nu pentru evul mediu timpuriu. În fine, dacă
despre perioade de restriște și bejenie vorbim,
4
presupunem o economie animală preponderentă,
adică o populație mobilă, cu amenajări sumare de
locuire, care nu lasă urme arheologice consistente. Am avut parte, pe la finalul anilor 1990
(nu mai știu exact campania), de o experiență interesantă de acest gen, prin Teleorman, cu
două complexe ceramice rotunde (sic), cam cât se întinde un cort, cu fragmente ceramice
de prin zorii Culturii Ipotești. Atât. Nu exista acolo o groapă de stâlp (gropile de la țăruși
le mâncase arătura), o vatră (nici măcar spartă), nimic... Este foarte puțin probabil să
găsești în periegheză așa ceva, mai ales dacă lipsește chirpiciul ars. Cine ar deschide un
astfel de șantier? Dar cine ar finanța un astfel de șantier? Câte finanțări a dat Comisia
Națională de Arheologie pentru evul mediu timpuriu, în ultimii zece ani? Nici nu vreau să
știu; probabil zero.
Pe de altă parte, păduri erau aproape peste tot. Dacă ne uităm pe cele mai vechi
reprezentări cartografice moderne (de pildă pe Harta Specht, 1791), vedem că aproape
toată câmpia (cu excepția bordurii Dunării) era o uriașă pădure cu multe luminișuri, locuite
sau nu. Nu era greu de fugit în pădure, că era peste tot. De când avem necazul cu detecția
de metal am aflat, cu certitudine, că pădurile sunt pline de artefacte; virtual toate pădurile.
Și aici, însă, dacă facem inventarul (fie și parțial) al descoperirilor, vom descoperi tot
ceea ce știam: geţi, „dacii liberi”, mult echipament roman în Barbaricum, fibule de sec.
IV, fibule „slave” (mult mai multe decât am fi putut anticipa), dar, la fel, există secole
„albe”. Adică, cel puțin deocamdată, nu putem rezolva problemele mai vechi. Probleme
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care sunt incredibil de multe. Exemplu: unde sunt cimitirele din sec. XIII-XIV? Nu erau
românii creștini? Păi dacă erau creștini, unde sunt necropolele creștine? Pentru epoca
naşterii statelor medievale româneşti avem cetățui şi morminte princiare, dar nu avem
sate şi cimitire. Este tot o problemă arheologică, dar deocamdată nu prea îi dăm de capăt,
fiindcă unealta tradițională, cazmaua, nu ajută totdeauna.
Un element care dă un plus de greutate cercetărilor dvs., frecvent clamat, dar
nu atât de des pus în practică, este exercițiul interdisciplinarității – de citat fiind, din
această perspectivă, volumul „Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii. O altă vedere
de la Dunărea de Jos” pe care l-ați elaborat în parteneriat cu lingvistul Sorin Paliga. Ați
afirmat acolo, printre altele, cu potențial de generalizare ca sursă de erori interpretative:
„Este pentru mine evident că discuția asupra apartenenței etnice a unui tip de cuptor sau
a altuia este un drum înfundat, şi nu am reprodus aici termenii majori ai disputei decât
pentru a ilustra câte energii se pot consuma pe direcții compromise, chiar dacă într‐o bună
tradiție arheologică”. Cât de frecvent considerați că se manifestă în cercetarea arheoistorică atari erori generate de închistarea în limitele metodologice ale unei discipline
receptate în izolare față de celelalte?
Cartea la care vă referiți a fost inițiativa lui Sorin Paliga. Eu nu aș fi avut curaj
nici să mă gândesc, conștient de complexitatea problemelor, de literatura uriașă și
contradictorie. Până la urmă mi-am făcut curaj și mi-am propus să scriu un text eseistic,
eliberat de teroarea „exhaustivității”, încercând să sintetizez câteva idei care mi se păreau
importante. Dar nu aș numi aceasta tocmai
un exercițiu interdisciplinar. A scris fiecare
partea lui, convenită de la început, între
cele două seturi de capitole ne-existând o
reală cooperare. De altfel, citită cu atenție,
cartea este plină de contradicții, fiindcă nu
am reușit o negociere fericită a concluziilor.
Nu vreau să spun că regret experiența; dar
nu a fost nimic „interdisciplinar”, a fost
5
doar o aventură intelectuală. Înainte de
lucra pentru limes, am condus un proiect
de cercetare realmente interdisciplinar, numit Romanit (este numele chihlimbarului
românesc), colaborând cu geologi și chimiști din patru instituții distincte. Au rezultat vreo
șase articole ISI, despre care nu se vorbește în arheologie (cu excepția unui coleg de la
Cluj, Florin Gogâltan), fiindcă e prea multă chimie, dar și statistici urâte şi „inexpresive”.
Da, arheologia românească este „pe lumea ei”, ruptă de lume și de realitate, cu
o atitudine exagerat de deferentă când vine vorba despre niște port-drapele, precum
Constatin Daicoviciu sau – pentru a veni la subiectul propus – Maria Comșa. Faptul că
o tânără școlită în URSS „etniciza” cuptoarele bordeielor nu este tocmai surprinzător,
mai ales că studiile „slave” se aflau practic la început (mă refer la partea de arheologie);
surprinzător este că astăzi, o jumătate de veac mai târziu, cuptoarele de lut sunt de un
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fel, iar cele de piatră de alt fel, iar aceasta în completa sfidare a geologiei. Păi de unde
piatră în Câmpia Română, fraților? Nu e neam, eventual pietriș, iar piatră mai mărișoară
la -15 metri, sub Argeș. Că majoritatea arheologilor au construcție umanistă – nu este
surprinzător, fiindcă provin din licee umaniste; doar că bancul cu câinele și inginerul este
încă la modă, ca o scuză deloc amuzantă pentru necunoașterea tablei înmulțirii (este o
metaforă, desigur). Până la urmă nu formația umanistă inițială încurcă (și eu am absolvit
un astfel de liceu), ci lipsa de determinarea în a trece peste handicapuri, peste deprinderi
necesare dar lipsă. Uneori materialul de studiu te constrânge să înveți lucruri noi. Ce rost
are să stai în cercetare dacă nu vrei să mai înveți? Obţinerea unui doctorat ar trebui să fie
începutul unei vieţii de învăţare, nu sfârşitul ei.
În fine, pentru absenţa unui real spirit
interdisciplinar (eu prefer „transdisciplinar”,
dar nu am să explic aici) nu sunt de vină
doar oamenii. Pe un șantier tipic din Marea
Britanie cca. 70% din fonduri se duc pe...
laboratoare. Eu, de exemplu, am avut anul
trecut, la Băneasa (castrul din Teleorman,
zic), 25.000 lei. Dacă puneam deoparte
17.500 lei pentru „laboratoare”, cumpăram
două ghemuri de sfoară, trei carioci, trăiam
la cort şi rămâneam cu 5.000 de lei pentru
săpătură, adică o săpătură de patru zile,
6
din care în ultima trebuia să astupăm.
Interdisciplinaritatea nu este o batistuță albă
pe care o punem la cămașa kaki de șantier, ci înseamnă exercițiul colaborării. Despre ce
fel de colaborări vorbim la un fond de șantier de 5.000 de euro pe an? Dacă nu ar fi fost
fondurile de cercetare accesate de la Ministerul Educaţiei (astăzi al Cercetării), nu ar fi
existat nici Romanit, nici Limes Transalutanus, nici HiLands, şi cam nimic din literatura
mea „interdisciplinară”.
Sunteți, totodată, un arheolog care acordă o mare atenție izvoarelor scrise și
interpretărilor critice ale acestora, un exemplu în acest caz fiind ”Epoca romană târzie și
cronologia atacurilor transdanubiene”. (2002/2003). Acest aspect v-a permis să puneți în
evidență și să corectați multe erori generate de practica generalizării excesive – așa cum,
ca să evoc chiar unul din cazurile ilustrate de dvs., este cazul cu modelele interpretative
care fac din acțiunea unui grup particular de slavi argumentul unei acțiuni generalizare
a tuturor slavilor. Ce alte capcane metodologice considerați că stau mai frecvent în fața
cercetătorilor care se apleacă, mai mult sau mai puțin sistematic, asupra realităților și
proceselor istorice din perioada Antichității Târzii, de la Dunărea de Jos?
Studiul menţionat a fost un exerciţiu mai degrabă școlăresc – eram doctorand când
l-am produs, publicat nişte ani mai târziu. Probabil nici nu l-aş fi făcut vreodată (structura
lucrării nu mi-a fost impusă de Doktorvater) dacă nu aş fi perceput multă tensiune între
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sursele scrise şi cele arheologice. Eu făceam o lucrare despre ceramica epocii, comparând
descoperirile din Muntenia cu cele din Ucraina, Polonia, Slovacia, etc. Lucram independent
de Florin Curta şi nu ştiam ce face (cred că abia prin 2003 am găsit cartea, adică doi ani
după susținere), lucram pe alte categorii de material, dar întâmpinam aceleaşi probleme
de a găsi „slavii”. În acest fel m-am apucat de izvoare, încercând să înţeleg ceva; cât poate
un arheolog care nu este un expert în greacă, deci pe traduceri. Contradicțiile dintre cele
două seturi de date – furnizate de arheologie şi de izvoarele scrise – sunt aparente şi se
datorează cheilor de interpretare ale etnonimelor antice. Acel sklavenoi (fiindcă nimeni nu
vorbea despre „slavi”) era doar un termen-umbrelă pentru nişte vecini barbari şi rebeli,
nu un nume etnic, cum sunt încă mulți tentați să creadă (fiindcă este convenabil). Este
ca şi cum ai încerca astăzi să vorbești despre „etnicul” organizației ISIS. Aceasta este
„capcana” în care a căzut istoriografia europeană (în frunte cu cea germană), cu multă
vreme în urmă, şi acolo a rămas.
Pentru cine nu a citit lucrările mele
mai vechi, sau nu le-a citit suficient de atent,
trebuie să fac precizarea că nu am contestat
prezenţa slavilor în sudul României; am
contestat argumentele uzuale. Cimitirul
de la Sărata-Monteoru – pe care îl aştept
publicat de când mă ştiu în arheologie –
nu poate fi contestat ca monument funerar
„slav”; doar că majoritatea artefactelor (cele
pe care le știu, din diverse surse, evident) au
factură locală, „Ipoteşti-Cândeşti”. Similar,
sate „slave” vor fi existat, dar prezumţia că
sălașele improvizate ale unor războinici,
la Dunărea de Jos, ar trebui să fie identice
cu satele de pe Pripjat, este neacoperită de
fapte, fiindcă comparația nu rezistă unei
7
analize serioase. Prezenţa războinicilor pe
teritoriu se exprimă mai puţin prin arme
(ceea ce este ușor curios) ci pe argumente indirecte, circumstanţiale, precum tezaurele
monetare îngropate pe linia Dunării, în jurul anului 600, sau prin prăbuşirea demografică
a Munteniei (într-un veritabil hău, undeva la 1/50 din demografia secolului al IV-lea),
toate consecinţe ale războaielor documentate de istoriile vechi. Sursele scrise sunt
fundamentale pentru epocile istorice, fapt pentru care preistoricienii sunt invidioși; însă
un arheolog veritabil ar trebui să-şi fundamenteze concluziile pe datele arheologiei. Nu
este musai să găseşti soluția şi să înţelegi de ce sursele se contrazic; este însă fundamental
să nu „găseşti” în săpătură ceea ce povestea Procopius, fiindcă ai face doar un act de
prezenţă, precum semnarea condicii la serviciu. O epocă cu surse scrise este uneori
ingrată pentru un arheolog, care are puţine şanse de a valida un eveniment istoric, oricâte
argumente ar aduce, dacă el lipsește din evidența scrisă. Să dau nişte exemple. Unul ar fi
tratatul de pace dintre Constantin cel Mare şi goți, ai cărui termeni sunt menţionaţi de toţi
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comentatorii epocii, fiind un eveniment cu consecinţe majore pentru următoarea jumătate
de veac, motivul pentru care am avut, în Câmpia Română, o aşa înfloritoare cultură
Cerneahov. Ei bine, termenii tratatului – aşa cum este cunoscut – nu menţionează nimic
despre romanii nord-dunăreni (sau – cum să le zic? – protejații romanilor de dincolo
de fluviu). S-a remarcat de vreo 60 de ani că monumentele confederației gotice nu trec
de fosta frontieră a Daciei traiane (Limes Transalutanus, dar nici frontiera transilvană),
ceea ce este bizar pentru un popor atât de viguros şi în plină expansiune demografică.
Nici războiul goților cu gepizii nu are prea multă logică, dacă o astfel de clauză nu ar fi
existat; la epoca respectivă în Transilvania nu existau nici unii, nici ceilalţi. Sigur că a
existat o clauză, este de bun simț; dar nici un romanist nu va pomeni aşa ceva, pentru că...
nu există mențiunea scrisă.
Să mai dau un exemplu. În cele opt campanii de pe castrul Răcari (2003-2010)
am definit fazele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivului militar. Una dintre acestea,
castrul de piatră, cel pe care îl ştie toată lumea, a debutat cândva la începutul secolului al
III-lea, fiind distrus în jur de 225 (este acolo aşa-numita fază III a). De câţiva ani sap la
Băneasa, în Teleorman. Castrul mare s-a făcut odată cu frontiera transalutană, pe care foarte
probabil a şi comandat-o, o vreme. Castrul mare de la Băneasa a fost şi el distrus în jur de
225 (iar eroarea, aici, este de maximum un an), a fost ars complet (ca şi la Răcari), apoi a
fost refăcut, dar mai mic, fază care, în schimb, a fost părăsită aparent pașnic. Distrugerea
pe Limes Transalutanus a fost cvasi-generalizată, palisada fiind arsă sistematic (nu este un
„act de cucerire”, ci un act de sfidare a frontierei romane, o distrugere simbolică, fiindcă
palisada era o limită simbolică). Ei bine, lângă Roşiorii de Vede există un val dublat, unul
mai departe de oraş şi unul mai aproape (ajunge în cimitirul oraşului). Primul a fost ars,
dar la reconstrucţie s-a făcut varianta a doua (nearsă) şi, din fericire, au existat conjuncturi
care au favorizat datarea relativă a secvenței. Pentru mine este clar că anul 225 (sau 226)
a adus prăpădul în sudul României; dar ce să vezi? Evenimentul nu există în sursele scrise,
deci nu există... Am vorbit şi cu numismați, care mi-au spus că, din păcate, datele nu se
corelează, deci nu există tezaure care să semnaleze evenimentul. Totuşi, dezastrul s-a
produs şi aşa, nesemnalat. Corelarea surselor este o problemă metodologică, este ceea ce
ne străduim să facem, dar uneori devine o inecuație.
Și nu, nu am sfaturi metodologice, cu o excepție: să ne facem meseria atât de onest
cât putem, cu tot ceea ce implică aceasta, la nivel metodologic sau deontologic. A face
cărți din cărțile altora poate da bine la CV, dar este maculatură și va fi tratată ca atare.
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Explicații imagini
1. Pasul Bran 2020, sondaj la oficiul vamal românesc (de până la 1916). Tot acolo am găsit și drumul roman
care traversa muntele.
2. Vedere de la poarta de est a castrului de la Băneasa (Teleorman), 2018. Ortofotografie, vedere perspectivă
asupra secțiunii stâlpilor turnului de acces.
3. Unghiuri inedite pe marginea prăpastiei: Oratea–Podu Dâmboviței, 2020.
4. Răcari 2005, identificarea, în premieră, a șanțului de apărare a fazei II (castrul de pământ, Războaiele
marcomanice). În prim plan – o fântână de fază IV (mijlocul sec. III).
5. Tabla Buții 1997, cuptor de pâine la colțul interior al cetății. În fundal – Muntele Zăganul.
6. Săpătură pe Măguricea Branului, ortofotografie, vedere oblică, 2021. Săpătură nepublicată, datare...
surpriză.
7. Munții Siriu, Cetatea de la Tabla Buții (prim plan), vedere spre sud, imagine din dronă, Dan Ștefan,
august 2018. În planul 2, dreapta, monumentul eroilor din primul război mondial.
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Laurențiu Nistorescu

Mobilităţi exo-tribale
în mediul davens
Exo-tribal mobilities in the dava-type environment
Abstract: On the horizon of the 2nd century BC, signs of transformations
of the previous social model, of gentilic origin, can be detected in the GetoDacian society. Among the factors that contributed to these mutations
are the political ones (the multigenerational stability of a state-type
organization, with the set of institutions and associated social norms), the
economic ones (the Geto-Dacian area being crossed by several commercial
routes, on which the elites local played an active role), the interactions
with highly organized societies (the Greco-Hellenistic one, of historicized
influence, now adding the Roman one), but also the sedentarization in the
middle of the autochthonous communities of some not negligible groups of
foreigners, prone to form suprarural settlements.
Keywords: social mobility, institutional structures, dava-type environment,
Geto-Dacians
Cuvinte-cheie: mobilitate socială, structuri instituționale, mediu davens,
geto-daci

Preambul1
Societatea autohtonă din bazinul carpato-dunărean se vădeşte a fi, de-a lungul
secolului II î.Hr – după cum ne-o reflectă analiza contextualizată a izvoarelor literare şi
coroborarea acestora cu datele arheologice obţinute până în prezent – una care dispune de
resurse excepţionale, vădit superioare celor la care au acces celelalte ansambluri socioorganizaţionale din vecinătatea apropiată2, pe care le mobilizează în acţiuni de anvergură,
Prezenta intervenție continuă seria de articole din cadrul programului de cercetare ”Daturi socioinstituționale autohtone din secolele II-I î.Hr.”, în cadrul căruia autorul a mai publicat studiile ”Clanuri
și familii în lumea geto-dacică” (Nistorescu 2011), ”Elemente de arhitectură organizațională în societatea
geto-dacică preburebistană (Nistorescu 2014), respectiv, ”Urbanismul preroman din Dacia – coordonate
conceptuale” 1 (Nistorescu 2016) și 2 (Nistorescu 2017).
2
Ne referim, în mod explicit, la ansamblul formaţiunilor etno-politice ale ilirilor şi celţilor dunăreni, la toate
entităţile politice ale tracilor sudici, la polisurile greceşti şi enclavele scitice  din Pontul Stâng, precum şi la
conglomeratul carpo-bastarn din vecinătatea nord-estică.
1
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cu reverberaţie geopolitică macroregională, prin manifestări de iniţiativă politico-militară,
posibil şi politico-sacerdotală, cu caracter indubitabil programatic. Secolul preburebistan
debutează, de altfel, sub sigla a două personalităţi referenţiale, Rubobostes şi Oroles,
care (ne permitem să apreciem) personifică eforturile societăţii autohtone de depăşire
a unei crize structurale de mare amplitudine, declanşată de pătrunderea cvasisimultană
în acest areal a elementului celtic, a celui bastarn şi a celui sarmatic. El se va încheia,
anticipăm, printr-o nouă criză, circumscrisă
conflagraţiei care a contrapus puterea romană
în expansiune şi commonwealth-ul elenistic
(manifestată în regiune prin aşa-numitele
războaie mithridatice): generată de eşecul
forţelor getice implicate în conflict, această
criză va constitui contextul şi motivaţia
pentru intrarea în scenă a unei alte generaţii
de lideri referenţiali, în frunte cu tandemul
Burebista – Deceneu. Vorbind de resursele
societăţii autohtone, avem în vedere, în
primul rând, aspectele demografice şi socioorganizaţionale ale acesteia, considerând că populaţia şi instituţiile de mobilizare a sa sunt
principalul factor de generare a tuturor celorlalte mijloace de care ajunge să dispună, la un
moment dat, corpusul social.
Deşi toată această arhitectură de registru gentilic pe care o etalează societatea
din teritoriul şi epoca de referinţă nu asigură prin sine însăşi o organizare de tip statal3,
faptul că un număr important de formaţiuni de structura neamului participă, prin elitele
lor aristocratice (dar şi sacerdotale ori „de starea a treia”), la viaţa politică a unuia şi
aceluiaşi aşezământ politic este, deja, de natură să furnizeze fundamentul unei arhitecturi
instituţionale mai elaborate, care se va dezvolta cu precădere în alte cel puţin două
dimensiuni: cea sacerdotală şi cea eminamente statală.
Înainte de a trece la analiza acestora, atât cât ne permite actualul stadiu al cercetării,
vom mai zăbovi însă asupra dimensiunii formal-gentilice, pentru a observa că această
reţea de neamuri nu cuprinde toată cazuistica organizaţională menţionată ori cel puţin
sugerată de informaţiile contemporane şi cvasicontemporane. Descrierea ptolemeică4 nu
face, spre exemplu, nici o referire la refugiaţii autariaţi despre care avem ştiri precise că
s-au aşezat în stepa Bărăganului cu trei-patru generaţii în urmă5, nici la puzderia de enclave
celtice, celtoide sau de altă origine care împânzesc efectiv teritoriul geto-dacic, înşirânduse mai ales de-a lungul fluviului, şi dau identitate unei importante părţi a comunităţilor
protourbane ce încep a fi desemnate prin vocabula dava6.
La începutul secolului II î.Hr., o asemenea organizare nu poate fi detectată, de altfel, decât pentru spaţiul
atribuibil regatului getic, însă spre sfârşitul aceluiaşi veac, aceleaşi caracteristici politico-juridice vor fi
manifestate şi de regatul dacic occidental – în vreme ce celelalte areale (periferiile nordică şi nord-estică)
nu vor atinge acest stadiu de dezvoltare nici după expansiunea romană la nordul Dunării.
4
Consemnarea neamurilor locuitoare ale Daciei
5
Appian, Illyr. 4.
6
Îi avem în vedere pe singii de la Singidava, pe sacii/tectosagii din cele două Sacidave, pe sucii celor două
3
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În ceea ce-i priveşte pe autariaţi, considerăm că este puţin probabil ca, în cele trei
generaţii scurse de la refugierea lor în teritoriul geţilor şi până la începuturile veacului II
î.Hr., această comunitate să se fi stins cu totul. Ştim, din relatarea lui Appian, contextul în
care autariaţii au trebuit să-şi găsească un alt habitat: eşecul campaniei celtice împotriva
sanctuarului de la Delphi, din 278 î.Hr., la care se asociase şi formaţiunea lor, respectiv,
decimarea unei mari părţi a comunităţii autariate, ca urmare a participării la conflict şi a
unei molime. Ştim, de asemenea, că ei şi-au găsit adăpost într-o microzonă ce poate fi
cu destulă uşurinţă identificată: un ţinut pustiu de pe teritoriul geţilor, spre vecinătatea
acestora cu bastarnii – adică, cel mai probabil, la marginea nord-estică a Bărăganului,
spre oraşul modern Brăila7. Două aspecte ne atrag atenţia, din perspectiva aici analizată:
primul, că avem de-a face cu o comunitate relativ importantă numeric, deşi net inferioară
dimensiunilor unei uniuni tribale; al doilea, că aşezarea în noul habitat şi chiar traversarea
unei mari părţi a teritoriului regatului getic nu se putea face fără acceptarea cel puţin tacită
a autorităţilor acestuia, foarte active în această perioadă (după cum ştim din alte surse
literare) în afirmarea suveranităţii teritoriale8. În acest context, singura interpretare care ne
este îngăduită este că autariaţii au fost acceptaţi ca grup distinct în regatul getic, pentru a
fi asimilaţi gradual, în decursul următoarelor câtorva generaţii, formând fie o comunitate
tribală de sine stătătoare, adnumerată unuia din neamurile autohtone (cel mai probabil în
cel al siensilor, al căror domeniu includea zona cotului Dunării), fie o grupare care nu şi-a
mai refăcut structurile tribale, ci a evoluat spre o formulă de tip civitas/politeia9. Diferenţa
specifică a unei asemenea formule socio-organizaţionale în raport cu cea derivată din
arhitectura clan-trib-neam, constă în trecerea pe plan secund a determinaţiilor de rudenie
în stabilirea ierarhiilor interne, pe primul loc trecând criterii de solidaritate mai mult sau
mai puţin meritocratică: altfel spus, deciziile comunităţii nu mai erau luate de un sfat
derivând din aristocraţia gentilică (prezumabil destructurată ori cel puțin diluată în acest
moment), ci de cei capabili să rezolve problemele imediate ale grupului.
O asemenea formă de organizare, foarte instabilă ce-i drept, se sustrage
determinismului gentilic, motiv pentru care trebuie să le tratăm drept comunităţi exotribale, grupări caracterizate printr-un voluntarism accentuat în participarea la viaţa
publică din comunităţile mai largi care le înglobează. Dacă nu putem şti, deocamdată, în
ce măsură s-au înscris autariaţii în acest model, avem puţine temeiuri să negăm statutul
exo-tribal relativ numeroaselor emporii alogene apărute în mijlocul societăţii autohtone
din Dacia Magna, mai ales în contextul şi în consecinţa epocii celtocratice de la Dunărea
de Jos. În această situaţie par să se fi găsit singii, sucii şi sacii/tectosagii deja menţionaţi
mai sus, poate şi aegosacii (ramură a neamului tectosag pe care o putem asocia,
probabilistic, aşezărilor Aiadava şi Aedava, din arealul viitoarei Moesia Superior, poate
şi Aegyssus-Tulcea), ori, mai ales, comunităţile regrupate în emporiile cu nume celtic
Sucidave, pe apulii de la Apoulon etc.
7
Ca o ipoteză secundară de localizare, semnificativ mai puţin probabilă, poate fi luată în discuţie şi microzona
Aliobrix – Bolgrad, din sud-vestul Bugeacului, la nordul gurilor Dunării.
8
Evenimentele se petrec la cel mult 10-12 ani după confruntarea finală dintre Lisimach şi Dromichete.
9
Precizăm că sensul termenului pe care-l utilizăm nu este cel consacrat în ştiinţele politice moderne, ci cel
antic, definit de Aristotel, în chiar epoca de referinţă: participarea celor mai mulţi membri ai comunităţii la
conducere, pentru realizarea binelui comun (Politica III, 1279a)
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ori celtoid care-şi fac tocmai acum apariţia de-a lungul Dunării: Durostorum, Arrubium,
Noviodunum, Aliobrix ş.a.
Ceea ce se configurează a fi caracteristic practic tuturor acestor comunităţi este
adoptarea unui mod de viaţă (şi, deducem, a unor forme de organizare internă) care
le-a permis să evolueze cu o oarecare rapiditate spre un statut cel puţin protourban10.
Aşezările acestor comunităţi evoluează în relaţie nemijlocită fie cu mari drumuri
comerciale (coridorul dunărean fiind ilustrarea exemplară, dar analogii găsim şi pe cel
mureşan etc.), fie în apropierea unor resurse naturale strategice, precum cele de fier şi
sare din zona Mureşului mijlociu11. Cu toate că, şi în cazul comunităţilor exo-tribale,
izvoarele literare până acum cunoscute nu au surprins aproape nici un detaliu privitor la
structurile organizatorice interne, ponderea însemnată pe care o aveau în aceste comunităţi
activităţile neagricole, precum şi concentrarea aici a unor însemnate cantităţi de bunuri de
lux, locale, dar mai ales importante, ne formează convingerea că, pe de o parte, modelele
organizaţionale urmate au fost apropiate celor din emporiile greceşti, iar pe de altă parte,
că aceste politeia s-au angrenat în aşezământul politico-juridic autohton mai ales prin
mecanismele specifice „stării a treia” – indivizi sau grupuri de „noi îmbogăţiţi”, ale căror
relaţii cu elita aristocratică a societăţii autohtone (implicit şi cu curtea regală şi aparatul
instituţional conex) erau mai curând de tip clientelar decât de model stăpân-supus.
Această interpretare este susţinută, dar şi nuanţată, de o preţioasă excepţie de la
mai sus incriminata „tăcere a documentelor”: informaţia de la Aurelius Victor privitoare
la alianţa dintre daci şi saci, din vremea împăratului Traian, victorios asupra ambelor
populaţii12. Notiţa lui Aurelius Victor ne confirmă, înainte de toate, o netă diferenţă etnopolitică între daci (geto-daci) şi saci, diferenţă care continuă să fie clară şi după mai
bine de patru veacuri de la prezumtiva aşezare a sacilor/tectosagilor în bazinul Dunării
şi, respectiv, destructurarea puterii lor în contextul creat de incrementa Dacorum. Dar
informaţia ne mai pune la dispoziţie un detaliu, de mare importanţă pentru dezbaterea
noastră privind organizarea acestor comunităţi-enclavă din lumea geto-dacică: faptul că
sacii sunt conduşi de un rege, şi că acesta are (explicit pe vremea lui Decebal, posibil
însă şi în perioadele anterioare) un statut de vasalitate faţă de basileul autohton. Suntem
îndreptăţiţi să presupunem că sub autoritatea regelui sacilor se afla o populaţie reunind
ambele comunităţi protourbane care le pot fi asociate cu cvasicertitudine (cele două
Sacidava), poate şi alte comunităţi, mai restrânse şi, ca atare, rămase anonime, care se vor fi
dispersat în mijlocul autohtonilor, păstrând însă o oarecare dependenţă politico-juridică de
propria aristocraţie tribală şi de regele care o personifica. Faptul că o asemenea comunitate
Angrenarea acestor emporii celtice în circuitele comerciale puse în mişcare de oraşele Pontului Stâng
este dovedită arheologic. La Noviodunum, spre exemplu, este atestată activitatea unei sucursale locale a
producătorului de amfore Teognetos din Histria (Baumann 2008, p. 190), caz ilustrativ pentru evoluţia
comunităţii spre un statut exo-tribal.
11
Acesta este unul din argumentele care ne determină să definim generic membrii acestor comunităţi drept
„colonişti”: faptul că habitatele în care ei pot fi identificaţi par a lua naştere printr-o acţiune dirijată, care
implică într-o oarecare măsură autorităţile societăţii în mjlocul cărora iau fiinţă coloniile în cauză.
12
Aurelius Victor 13, 3: „Quipe primus aut solum etiam vires Romanas trans Istrum propagavit domitis in
provinciam dacorum pileatis Sacisque nationibus, Decibalo rege ac Sardonios”. Citatul este consemnat şi
la Vasile Pârvan (Pârvan 1982, p. 68), care semnalează şi logica asocierii sacilor lui Sardonius cu Sacidava,
în contextul bătăliei imortalizate pe monumentul de la Tropaeum Traiani.
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şi-a putut păstra o organizarea de regat gentilic ne obligă să luăm în considerare, cel puţin
în cazul sacilor, ipoteza că detaşarea coloniştilor de modelul organizaţional gentilic era
într-un stadiu incipient şi, probabil, nu a mai ajuns să fie transpus în instituţii distincte13.
Împrejurarea ne spune ceva şi despre modul de funcţionare pe termen lung al eşafodajului
statal geto-dacic: acesta integra politic şi comunităţi alogene, cooptând elitele acestora în
structurile politico-administrative, chiar fără a manifesta tendinţe de asimilare efectivă.
Dar nu putem estima dacă aceasta era regula în raporturile dintre puterea dominantă în stat
şi grupările coloniste, ori dacă nu cumva sacii (poate şi alte câteva grupări) n-au beneficiat
de un statut distinct.
Nu doar comunităţile de colonişti au avut tendinţa de a se reconfigura în formule
exo-tribale, ci şi o parte semnificativă14 a comunităţilor locale autohtone. În tot mai
numeroase aşezări polarizatoare (de tip dava) din societatea autohtonă a acestui veac II
î.Hr., devin foarte vizibile procese de stratificare social-economică care nu se mai limitează
la aristocraţia tribală. În dubla aşezare de la Adâncata-Constanţa, spre exemplu, ni se pare
semnificativ, sub acest aspect, faptul că inventar atestând un standard social supramediu15
se găseşte atât în aşezarea fortificată16 (care ar putea fi legată de rezidarea aici a unor membri
ai aristocraţiei tribale), cât şi în aşezarea deschisă din imediata apropiere17. În acest areal,
apropiat centrelor de producţie, comerţ şi capital din coloniile Pontului Stâng, relaţiile
comerciale cu acestea constituiau, fără îndoială, principalul mecanism de remodelare a
În această situaţie ne-am afla în faţa unui decalaj între forma şi funcţia institiţiei: este de neconceput
ca mutaţiile din modul de viaţă şi din contextul geo-politic să nu fi influenţat competenţele efective ale
instituţiei regale a sacilor, care, indubitabil, nu a putut evolua spre standardele basileice, de instituţie a
şefului statului.
14
Semnificativă, evident, nu sub aspect numeric, ci din perspectivă social-economică şi, foarte posibil,
instituţional
15
Ceramică de lux şi de import, fibule, piese monetare/premonetare, mărfuri inscripţionate etc).
16
Irimia 2005, p. 320 şi urm.
17
Irimia 2005, p. 340 şi urm.
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ierarhiilor din comunităţile locale, abilităţile şi iniţiativa individuală permiţând unora din
membrii comunităţii – nu neapărat celor din rândul aristocraţiei gentilice – să se desprindă
de determinismele tribale, asigurându-şi, pentru ei şi pentru propriile lor familii şi clanuri,
alte status-roluri sociale. Situaţii similare pot fi detectate, cu mai multă sau mai puţină
univocitate, şi în centrul comercial şi meşteşugăresc în jurul căreia se configurează,
începând cu ultima generaţie a secolului II î.Hr., dava de la Barboşi18, de asemenea în
dava de la Cârlomăneşti19 (prezumtiva Zusidava) ori în aşezările de la DumbrăveniVrancea20, Mănăstioara-Vrancea21, Gura Padinii-Olt22, Cernele-Pelendava23 – şi exemplele
pot continua cu zecile. Trebuie să precizăm că nu se poate face, pentru fiecare caz în parte,
exclusiv pe baza descoperirilor arheologice, o distincţie clară între procesul de acumulare
economică de către aristocraţia tradiţională şi cel de generare a clasei „noilor îmbogăţiţi” –
dar dimensiunea fenomenului, precum şi manifestarea sa sincronă şi aproape uniformă în
teritoriul de referinţă, constituie argumente majore că procesul de acumulare a bunurilor
şi mijloacelor economice nu se limita doar la membrii elitelor tradiţionale (gentilice), din
simplul motiv că aceştia nu puteau fi atât de numeroşi. De altfel, exponenţii grupurilor
aristocratice locale sunt cei dintâi care au resursele şi oportunitatea să-şi modifice poziţia
în societate, prin însuşirea unei părţi semnificative a acumulărilor realizate de comunităţile
pe care le reprezintă, dar şi prin valorificarea în folos propriu a puterii politice deţinute,
utilizate, spre exemplu, pentru instituirea unui anumit grad de control asupra circuitelor
comerciale – şi avem, în acest sens, o bună ilustrare, ce-i drept anterioară secolului analizat,
în litigiul care l-a contrapus la un moment dat pe Zalmodegikos cu cetatea Histria24.
Participarea la schimburile comerciale cu cetăţile-stat din Pontul Stâng (sau cu alte
entităţi politico-economice exterioare) nu constituia însă singura formulă de reconfigurare
exo-tribală a grupurilor dominante din aşezările protourbane ale Daciei Magna. Un număr
deloc restrâns de membri ai acestor comunităţi puteau „evada” din determinisele gentilice
tradiţionale graţie unor statute profesionale privilegiate, exercitate cu sau fără implicarea
de voinţă a înaltei aristocraţii. Foarte sugestiv în acest sens este cazul ilustrat de ştanţa
monetară din atelierul de la Pecica25, pe care Aurel Rustoiu îl consideră a fi (interpretare la
Preda 1994, p. 158. Trebuie să admitem un rol major jucat de autohtoni în funcţionarea acestui centru (care
grupează, printre altele, şi câteva ateliere de prelucrare a bronzului şi argintului), datorită, pe de o parte,
documentării aici a unei activităţi monetare geto-dacice (probată printr-o ştanţă caracteristică emisiunilor
autohtone), iar pe de alta, a existenţei unui sanctuar autohton, fapt care certifică stabilirea în această aşezare
a unei elite dominante geto-dacice.
19
Preda 1994, p. 313-314
20
Preda 1996, p. 89-92
21
Preda 2000, p. 36-37
22
Preda 1996, p. 210-211. Volumul mare de monedă (romană mai ales, dar nu numai) din anii 211-31 î.Hr.,
descoperit aici, ilustrează nu doar buna poziţionare a acestei comunităţi autohtone/autohtonizate pe circuitul
comercial dunărean, ci şi faptul că acest circuit era extrem de activ, în pofida instabilităţii politico-militare
a regiunii.
23
Preda 1994, p. 369-370
24
Daicoviciu 1968, p. 76-77. Inscripţia menţionează explicit însuşirea de către basileul get a anumitor  
venituri ale cetăţii. Exemplul nu este decât parţial relevant pentru analiza de aici, întrucât Zalmodegikos
acţionează nu în calitate de particular, ci de suveran al regatului său.
25
Rustoiu 2002, p. 69. Acest atelier a funcţionat efectiv doar în intervalul dintre sfârşitul secolului I î.Hr. şi
sfârşitul secolului I d.Hr., dar ştanţa, scoasă din uz prin martelare şi reciclată cu alte întrebuinţări în atelier,
corespunde unei emisiuni monetare din a doua jumătate a sec. II î.Hr.
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care subscriem) un caz exemplar de „transmitere a unor cunoştinţe tehnologice şi artefacte
în cadrul aceluiaşi grup sau familii de meşteri”, situaţie care a constituit, fără îndoială, un
mecanism privilegiat de generare a elitelor noi, post-gentilice. Elocventă este şi atestarea
practicării medicinei la Ocniţa-Buridava26 - şi trebuie să precizăm că este irelevant, din
această perspectivă, dacă aceste profesii privilegiate erau exercitate de autohtoni, în sensul
restrictiv al termenului, sau, spre exemplu, de cetăţeni ai oraşelor portuare din Pontul
Stâng: faptul că aceştia rezidau o perioadă mai îndelungată în interiorul comunităţilor
autohtone îi transforma într-o oarecare măsură în membri ai comunităţii, inclusiv sub
aspectul de supuşi (fie ei şi privilegiaţi) ai autorităţii politice regionale.
Poate cel mai elocvent mecanism de reaşezare a elitelor locale pe baze exotribale (cu sau fără schimbarea componenţelor individuale ale acestor elite) îl constituie
implicarea în activităţile antreprenoriale reclamate de funcţionarea unor servicii conexe
infrastructurii eminamente urbane ori de realizarea unor mari lucrări inginereşti, extrem
de abundente în epocă: terasări,   sisteme de fortificare, edificări de construcţii cultice
ori palaţiale27, deschideri de exploatări şi complexe de ateliere, amenajări de drumuri şi
posturi de observaţie ş.a.m.d. În aşezarea protourbană de la Cetăţeni-Argeş, spre exemplu,
descoperirea a cel puţin trei bazine de apă28 ne face dovada organizării unui serviciu
comunitar aferent, specific urban, şi, implicit, a existenţei unor funcţionari responsabili,
indubitabil subordonaţi unei autorităţi de control, care dispunea într-un fel sau altul de
resurse destinate acestei activităţi. La Ocniţa-Buridava a fost semnalată existenţa grupată a
patru ateliere de olărie29, fapt care sugerează o anumită sincronizare a producţiei, probabil
într-o formulă comparabilă cu breslele medievale. În microzona Sovata-Praid (arealul
prezumtivei Sargidava), sistemul de fortificaţii care va include, până la sfârşitul secolului
următor, cetăţile de la Câmpu Cetăţii, Ghindar, Şoimuşul Mare, Săcel, Porumbenii Mari,
Odorheiu Secuiesc şi Zetea, înconjoară practic zăcămintele de sare, iar minele de la Vlăhiţa,
Lueta şi Vârghiş era închis de cetăţile şi fortificaţiile de la Zetea, Odorheiu-Secuiesc,
Mereşti şi Biborţeni30, fapt care sugerează existenţa unor antreprize de mari dimensiuni,
implicit şi a unor antreprenori al căror statut putea echivala rangul aristocratic, fără a fi
condiţionat prin această origine31.
Incontestabil, cele mai extinse operaţiuni antreprenoriale au fost favorizate de
edificarea marilor centre politico-sacerdotale de la Racoşu de Sus (operaţiune derulată,
Preda 2000, p. 217-219. Instrumentarul medical este de import roman şi corespunde unei perioade mai
târzii din existenţa davei, dar ceea ce ne interesează aici este atestarea profesiunii în sine, fără îndoială
practicate din epoci mai timpurii.
27  
Vorbind despre palate/așezăminte palațiale, avem în vedere funcția edificiului de instituție generatoare de
servicii publice, nicidecum de configurația arhitectonică.
28
Preda 1994, p. 294, Preda 1980, pg. 16. Sunt menţionate, în această aşezare protourbană, atât numeroase
monede autohtone (tip Vârteju-Bucureşti şi Filip III), cât şi un tezaur cu 127 de denari din perioada anilor
145-8 î.Hr.
29
Popescu 2004, p. 291. Autoarea propune termenul de “cartier” şi atrage atenţia că în această zonă a fost
semnalată inscripţia care-l menţionează pe basileul Thiamarcos.
30
Crişan 1994, p. 86
31
Administrarea hergeliilor regale, a căror existenţă este de necontestat în cazul unui regat a cărui armată dă
o atât de mare pondere cavaleriei, putea constitui, de asemenea, o oportunitate de decuplare individuală din
condiţionările tradiţional-gentilice şi, implicit, de dobândire a unui nou statut social.
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cel mai probabil, chiar în primele două generaţii ale secolului II î.Hr.32) şi, mai apoi,
din arealul „metropolitan” al Sarmizegetusei (ale căror prime amenajări de anvergură,
ulterioare primelor operaţiuni de la Cugir, debutează în ultima generaţie a aceluiaşi
secol33). În toate aceste cazuri, avem de-a face cu organizări de şantier de mare
complexitate şi durată, care sunt precedate de instalarea într-un areal relativ impropriu
locuirii34 a unei mari mase de oameni şi debutează prin amenajări de drumuri, deschideri
de cariere şi terasări de amploare, iar o dată cu iniţierea lucrărilor la obiectivele propriuzise (sisteme de fortificare, ansambluri palaţiale şi rezidenţiale, sanctuare, complexe de
ateliere, elemente de infrastructură urbană etc.), organizarea unor activităţi complexe de
aprovizionare, coordonare şi execuţie care nu puteau fi executate decât cu ajutorul unui
număr semnificativ de antreprenori. În mod vădit, aceştia nu puteau fi recrutaţi exclusiv
din interiorul grupărilor aristocratice nemijlocit implicate în proiecte, care erau, prin
natura lor, restrânse, iar pe deasupra parţial angrenate în alte aspecte de conducere socialpolitică. Explicaţia tradiţională, a recrutării de antreprenori din cetăţile Pontului Stâng, nu
este nici ea pe deplin funcţională, din cel puţin trei considerente: pe de o parte, nu putem
ignora dimensiunile reduse ale acestei salbe de cetăţi (atât în sens general-demografic, cât
mai ales în ce priveşte numărul de experţi de care puteau dispune); pe de alta, trebuie să
avem în vedere că numărul de proiecte de acest gen, de mai mare ori mai mică anvergură,
care reclama expertiza greco-pontică, era foarte mare atât pe teritoriul Daciei Magna35,
cât şi în alte regiuni; nu în ultimul rând, pentru că raţiuni de ordin politic (necesitatea
de a controla defăşurarea lucrărilor) şi tehnico-organizatoric (capacitatea de a mobiliza
mase mari de lucrători) impuneau intervenţia în proces a unui număr important de actori
autohtoni. În plus, nu putem face abstracţie de dovezile tot mai numeroase care atestă că,
cel puţin la acest orizont de timp, societatea geto-dacică dispunea de o clasă proprie de
meşteşugari, comercianţi şi antreprenori proprii (sau integraţi structurilor autohtone)36,
pe care a putut-o angrena în vastele procese de remodelare ale centrelor sale politicosacerdotale.
Dacă, raportat la ansamblul societăţii autohtone din Dacia Magna, aceste grupări
Florea 2007, p. 9-12
Gheorghiu 2005, p. 126-129. Este vorba de fortificaţiile de la Băniţa, Costeşti-Cetăţuie şi, oarecum
periferic zonei, Piatra Craivii.
34
Este de notorietate faptul că “zona metropolitană” a Sarmizegetusei Regia nu oferă condiţii prielnice
pentru locuirea unor comunităţi tradiţionale (rurale) însemnate, în primul rând pentru că ecosistemul
permite producerea unor cantităţi mici de hrană (Benea 2004, p. 32-33: „În această zonă, agricultura nu era
practicabilă”). Limitele de ecosistem sunt forţate şi mai mult, dacă avem în vedere că, încă din perioadele
incipiente de configurare a acestui centru, aici rezidau numeroşi oameni care nu luau parte nemijlocit la
generarea de resurse vitale pentru comunitate (elitele politico-sacerdotale şi aparatele lor birocratice, în bună
măsură garnizoanele şi meşteşugarii marilor ateliere siderurgice etc.), dar îşi însuşeau o parte însemnată a
acestora.
35
Numărul aşezărilor cu fortificaţii majore, prezumate a fi fost amenajate în decursul secolului II î.Hr. şi
care au fost identificate arheologic până acum, este de aproape 40. Multe dintre acestea (precum aşezarea de
la Şimleu Silvaniei, care a presupus amenajarea a cel puţin 16 terase, pe o circumferinţă de 1,5 km, dar şi
a unui amplu sistem microzonal de fortificaţii – cf. Pop & alii 2006, p. 80-87), reclamau coordonarea unor
colective de sute sau chiar mii de lucrători.
36
Elocvente, în acest sens, sunt analizele realizate de Aurel Rustoiu asupra condiţiei artizanilor de prestigiu
din Dacia preromană şi a unora din mecanismele de mobilitate socială (Rustoiu 1996, Rustoiu 2002, Rustoiu
2008 ş.a.)
32
33
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exo-tribale nu au, în acest secol II î.Hr., o pondere semnificativă, la scara comunităţilor
locale protourbane trebuie să presupunem că deţineau rolul cel mai activ, generând elite
care vor interacţiona (în moduri pe care nu le cunoaştem încă) cu grupările aristocratice
tradiţionale, influenţând modul de raportare la comunităţile de origine ale acestora din
urmă. Încă extrem de lacunare, mai ales cu privire la perioada preclasică, cercetările
arheologice asupra aşezărilor de tip dava sunt în măsură, totuşi, să ne ofere tabloul unor
comunităţi cu o dinamică specială. Concentrarea de bunuri materiale, abundenţa de mărfuri
de lux, intensitatea circulaţiei monetare ne indică nu numai un stadiu avansat al stratificării
sociale, în netă discordanţă cu aparentul egalitarism al modelului de organizare gentilică,
ci şi de faptul că elitele rezidente aici controlează importante mijloace de producţie şi pieţe
locale monetarizate37 la intensităţi apropiate celor din emporiile greco-pontice,  respectiv,
că cel puţin o parte a membrilor acestor elite sunt alfabetizate38 şi educate în sensul strict
al termenului. Comparabile ca număr de locuitori cu cetăţile greceşti din Pontul Stâng39,
davele autohtone nu ating, acest lucru este vădit, gradul de înzestrare edilitară al celor
dintâi; dar faptul că în protooraşele geto-dacilor există fortificaţii individuale, centre de
cult bine conturate, reşedinţe aristocratice, unele amenajări edilitare, ba chiar şi platforme
de ateliere ori cartiere de meşteşugari, ne obligă să admitem că davele dispuneau, cel puţin
la un nivel incipient, de instituţii administrative specializate, puse în mişcare de edili careşi asigurau din aceste atribuţii cea mai importantă parte a resurselor proprii de existenţă.
Astfel, ţine de domeniul certitudinii existenţa garnizoanelor40, incontestabila prezenţă a
acestora în arealele comunităţilor davense implicând, cu necesitate probabilist-statistică,
componente auxiliare precum aprovizionarea41, comunicarea cu comandamentul militar
central42, herghelii şi păşuni subordonate, ateliere de uz militar43 etc. Este, de asemenea, de
neimaginat ca asemenea comunităţi, care reuneau un mare număr de locuitori permanenţi,
dar mai ales prezentau o importanţă covârşitoare sub aspect economic, militar, uneori şi
În pofida unui consistent exerciţiu al emisiunilor monetare proprii (eminamente geto-dacice, dar şi a
unora din grupările alogene cu rezidenţă temporară în acest spaţiu – celtice sau scitice), societatea din
Dacia Magna nu prezintă caracteristicile unei economii general monetarizate (aspect semnalat, printre alţii,
de Florea 2005, p. 46), însă acest aspect nu este valabil atunci când avem în vedere comunităţile locale
protourbane ori categoriile sociate aristocrate şi asimilate acestora, care utilizează moneda în mod curent
încă din epoca preclasică.
38
Numărul foarte ridicat de inscripţii care însoţesc circulaţia mărfurilor face dovada că populaţia acestor
aşezări este familiarizată cu scrierea, iar o parte chiar stăpâneşte acest limbaj de comunicare.
39
Comparaţia are în vedere nu atât nucleele urbane/protourbane, cât mai ales chorele acestor aşezări.
40
Avem în vedere exclusiv corpul militar nemijlocit legat de paza şi întreţinerea fortificaţiei locale, nu şi
contingentele temporar staţionate.
41
Estimăm că dimensiunea unei garnizoane permanente oscila între câteva zeci şi câteva sute de luptători.
Aprovizionarea trebuia să aibă însă în vedere situaţiile de refugiu (deloc rare, dacă luăm în calcul cazuistica
politică-militară a momentului şi regiunii), precum şi cele legate de operațiunile armatei regale, despre
care ştim, din izvoarele literare, că se deplasa pe distanţe relativ mari, imposibil de acoperit fără atari baze
logistice
42
Evocăm, în acest sens, atât momentul incursiunii lui Alexandru Macedon la nordul Dunării (în care oastea
getică a dovedit o semnificativă viteză de reacţie – un corp de 14.000 de luptători neputând rezida permanent
în nici una din concentrările demografice ale coridorului fluvial), dar şi ştirile explicite privind mişcările
oştilor conduse de Dromichetes Lishimacheianul ori, mai târziu, de Rhemaxos.
43
Aceasta este, cel mai probabil, funcţia principală a atelierelor metalurgice semnalate la Cugir (Popa 2004,
p. 97-100), Şimleu-Cetate (Pop & alii 2006, p. 80-87) ş.a.m.d.
37
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sacerdotal, să nu fi avut o anumită formă de autoadministrare – şi nu avem în vedere aici
doar autoritatea politică propriu-zisă (pe care o putea exercita clanul aristocratic rezident
în aşezare), cât mai ales componentele birocratice44 şi operative ale administraţiei45.
Conex acestui ultim aspect, ne atrage atenţia faptul că aşezările davense înşirate
pe drumurile comerciale formate de-a lungul Dunării46, Siretului, Mureşului şi altor artere
naturale sunt despărţite între ele de distanţe echivalând cu o zi de marş, situaţie pe care o
interpretăm atât ca fiind o dovadă a faptului
că aceste localităţi nu exercitau funcţii de
„capitale tribale”, cât şi ca o manifestare a
controlului instituţionalizat pe care puterea
centrală îl exercita asupra acestor artere
comerciale. Nu putem ignora faptul că
principalii utilizatori ai acestor artere sunt
comercianţii şi meşteşugarii emporiilor
din Pontul Stâng (dar şi din alte centre
de comerţ şi producţie ale universalităţii
elenistice, iar începând din acest secol şi ai
celei romane), aceşti agenţi economici fiind deprinşi să interacţioneze cu sisteme de taxare
foarte sofisticate şi cu o pleiadă de funcţionari economici specializată corespunzător. De-a
lungul secolelor de interacţiune cu aceleaşi realităţi, elitele social-politice autohtone se vor
fi familiarizat îndeajuns cu acest model de organizare al vieţii economice, încât să-l poată
prelua şi aplica, fie şi în forme rudimentare, în propriul interes. Poate că nu putem vorbi
despre rafinamentul unor servicii pe care, în cetatea Histriei spre exemplu, le asigurau
funcţionarii desemnaţi ca oikonomos, meristai ori tamiai47, dar nu poate fi pus la îndoială
faptul că în aceste pieţe locale se exercitau, într-o formă sau alta, utilizând într-o pondere
semnificativă instrumentele monetare, activităţi de taxare a comerţului cu străinii şi chiar
a celui local.
Termenul tamias/tamiai (vistier, vistieri) ne atrage atenţia în mod special, întrucât
acesta este parte a toponimului care desemnează una din davele aşezate pe circuitul
comercial care leagă Histria şi Pontul Stâng de nordul îndepărtat – Tamasidava, sugestia
Descoperile arheologice sugerează, în mai multe locuri, existenţa unor oficii apte să suplinească deficitul
de monedă prin emisiuni noi (cum sunt ştanţele monetare de la Barboşi sau Pecica – Rustoiu 1996, p. 80).
Alte ştanţe (cum sunt cele de bronz de la Radovanu sau Bucureşti-Căţelu Nou – Rustoiu 1996, p. 81-82) pot
fi asociate unui anumit control de legalitate, prezumţie care reclamă existenţa unor funcţionari specializaţi.
Subliniem că exemplele citate aici sunt datate, toate, în secolele II-I î.Hr.
45
Rezidarea într-o asemenea aşezare a unui exponent al puterii politice (de origine aristocratică ori nu), pe
care o probează îndeajuns asocierea dintre dave şi tumulii funerari nobiliari, implică existenţa unor gărzi
care să le asigure acestora securitatea, dar şi îndeplinirea voinţei politice. Lucrările edilitare realizate în
mai multe momente din existenţa unei atari aşezări ne obligă, de asemenea, să admitem existenţa unor
mecanisme de mobilizare a populaţiei pentru realizarea acestora.
46
Exemplificăm cu traseele Aegyssus/Genucla - Barboşi – Piroboridava – Tamasidava – Zargidava (pe
Dunăre-Siret), respectiv, Ziridava – Săvârşin – Deva/Singidava – Apulon (pe Mureş). Coridorul dunărean
propriu-zis este atipic din acest punct de vedere, datorită mai ales caracterului de „rută internaţională”,
respectiv, de instituirea, printre aşezările protourbane ale autohtonilor, a unor relativ numeroase emporii
create de comunităţi venite din exterior.
47
„Economi”, „distribuitori”, „casieri” (Pippidi 1988, p. 165-166).
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etimologică fiind în acest caz nemijlocită: „cetatea/oraşul de vamă”. Independent de
această traducere, trebuie să considerăm ca fiind certă practica de însuşire în folosul
autorităţii centrale a regatului getic, în subsidiar poate şi a elitelor locale, cu titlu de
impunere legitimă, a unor cote din mărfurile care circulau din belşug pe aceste rute, după
cum la fel de certă este şi relaţia de comerţ care se stabilea cu mare frecvenţă între acest
regat şi cetăţile Pontului Stâng48, davele jucând, în acest caz, rolul de centre de colectare.
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Bogdan Muscalu, Mihaela Muscalu

Relațiile romano-sarmatice la
sfârșitul secolului III și primele
decenii ale secolului V p.Chr.1
Relations between Romans and Sarmatians at the end of
3rd Century AD and first decades of 5th Century AD
Abstract: Relations with the Roman Empire experienced ups and downs,
harsh conflicts, but also peaceful relations. We observe long periods of
peace, when the existence of amicitia treaties ensured favorable conditions
for the development of the Sarmatian civilization, which reached the
maximum development during the II-IV centuries. For the 5th century,
the Sarmatian presence is identifiable only at the archaeological level,
they no longer represented a military force. We find them living in mixed
communities, alongside natives in the south of the Pannonian Plain
and Banat, taking over elements of material culture from the locals, the
Sarmatians being identified only in terms of funeral rites. The Iazyges will
leave the stage of history in the 5th century, their traces being noticeable
in Europe at the topographical level, we assume also at the ethnocultural
level, in the form of the folk costume.
Keywords: Sarmatian Iazyges, Romans, conflicts.
Cuvinte cheie: Sarmați iazygi, romani, conflicte.

Revigorarea Imperiului Roman sub Severi este observabilă la nivelul provinciilor
– prosperitate economică şi socială, dar şi la nivelul relaţiilor cu populaţiile barbare, ţinute
sub un strict control. Începând cu mijlocul secolului III remarcăm frământări în lumea
barbară, datorate presiunii exercitate de goţi, soldate cu atacuri violente asupra statului
roman aflat în plină criză militară.
Desele intervenţii romane organizate din Moesia Superior şi Pannonia Inferior
împotriva iazygilor demonstrează că atacurile acestora veneau din teritoriile dintre Tisa şi
Articolul continuă seria din numerele anterioare, privind relațiile politico-militare dintre Imperiul Roman
și sarmații din arealul Dunăre – Tisa – Mureș.
1
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Dunăre, unele înfrângeri asupra lor fiind consemnate în anii 289 şi 2902. Acest titlu va fi
purtat de Diocletian de patru ori, răsfrângându-se şi asupra Caesar-ilor.
Diocletian şi Galerius sunt activi împotriva sarmaţilor în campanii din anii 289290, 292 şi 294. În 293, Diocleţian şi Galerius în drumul lor spre estul Imperiului, îi înving
pe sarmaţii din sudul Câmpiei Pannonice, lucru regăsit în titulatura ambilor de Sarmaticus
Maximus. Conflictele în zona dunăreană se acutizează între anii 299-305, când Imperiul
duce lupte grele împotriva marcomanilor şi sarmaţilor3. Aceleaşi titulaturi le vor obţine
în anii 299 şi 300, când au loc noi confruntări cu acest neam iranian. Galerius a repurtat
o victorie asupra sarmaţilor dintre Dunăre şi Tisa, iar în vara lui 307 îi învinge pe carpi4.
Învingători ai sarmaţilor, împăraţii romani sunt atestaţi numismatic cu titlul de
SARMATICUS MAXIMUS: Diocletian (Sarmaticus Maximus – 285, 289, 294, 300),
Maximianus ... (Sarmaticus Maximus – 286), Maximianus (Sarmaticus Maximus – 289,
294, 300), Galerius (Sarmaticus Maximus – 294, 300, 302, 306-307, 310)5, Constantius
I Clorus (Sarmaticus Maximus – 294, 300, 302), Licinius (Sarmaticus Maximus – 315),
Constantin cel Mare (Sarmaticus Maximus – 323 a treia oară, 334), Constantinus II
(Sarmaticus Maximus – 338), Constans (Sarmaticus – 338, de două ori), Constantius
II (Sarmaticus Maximus – 338), Iulian Apostata (Sarmaticus Maximus – 360)6. În
legenda unor monede, apar sintagme precum: SARMATIA DEVICTA7 sau VICTORIA
SARMATICA8.
Reformele lui Diocletian, din anul 293, au avut o mare importanţă şi pentru
teritoriile nord-dunărene, implicit şi pentru spaţiul bănăţean. Împăratul reorganizează
sistemul de guvernare a Imperiului Roman, prin înfiinţarea unei tetrarhii, Imperiul fiind
împărţit între doi Augusti – Diocletianus şi Maximianus, ambii având asociaţi la domnie
câte un Caesar. În cursul aceluiaşi an şi în cel următor, zona dunăreană dintre Pannonia
Inferior şi Moesia Superior era frământată de desele incursiuni barbare, sarmatice, ceea
ce l-a determinat pe Diocletian să înceapă lucrările de întărire a frontierei Dunării prin
construirea unui nou şir de fortificaţii de tip quadriburgia9. Diocleţian a luptat în mai
multe rânduri cu sarmaţii, dovadă stând titlurile sale, dar şi faptul că după o nouă victorie
în 294 p.Chr., va ridica o serie de fortificaţii romane în Barbaricum, „in Sarmatia contra
Acinco et Bononia”10, fiind prezente şi trupe romane. Fortificaţiile au fost capete de pod în
Benea 1996, p. 49.
Wilkes 2005 , p. 230-231.
4
Barnes 1982, p. 299; Kulikowski 2007, p. 78. Despre mama împăratului se cunoaşte faptul că era de
origine dacică sau barbară, probabil roxolană, cf. Daicoviciu 1945, p. 227.
5
Eusebius din Caesarea, Istoria bisericească, VIII, 17, 3; acelaşi autor aminteşte şi aducerea sub ascultare
de către Constantin a sciţilor, goţilor şi sarmaţilor, cf. Eusebius din Caesarea, Viaţa Împăratului Constantin,
IV, 5, 1.
6
Unii împăraţi ai tetrarhiei au acceptat titulatura, chiar dacă ei nu au luptat direct.
7
Sarmatia Devicta apare pe monedele de bronz constantiniene: RIC, VII, 209, 214, 222 de la Lugdunum,
datate în 322, menţionănd războiul cu sarmaţii; RIC, VII, 48 şi 48 c3, 289, 487, emise în officina de la
Sirmium, datate în 324-325; RIC, VII, 435 emisă la Treveri. Pe monede de aur şi argint de la Constantin cel
Mare este înscrisă pe revers legenda Sarmatia cu Gaudium Romanorum.
8
Victoria Sarmatica apare pe monedele lui Diocletian, Maximian Hercules, Galerius, Constantius Chlorus,
Constantinus.
9
Motogna 1937, p. 8.
10
Consularia Constantinopolitana, CCCXXX: „ CCCXXX Constantio et Maximiano [294] / HIS CONSS.
2
3

33
teritoriul barbar, construite pentru a ţine sub observaţie pe sarmaţi11, informaţie plauzibilă
ce o putem corobora cu informaţiile din Notitia Dignitatum12. În perioada amintită, au
loc confruntări între sarmaţii iazygi şi romani în preajma Banatului antic. Conform lui
Eutropius, au fost învinşi carpii, bastarnii şi sarmaţii, fiind atestată o stabilire masivă
pe teritorii romane13. Campaniile dure duse de romani împotriva lor au provocat mari
perturbări în existenţa aşezărilor sarmatice din acest teritoriu, fapt ce i-a determinat pe
iazygi să pătrundă în grupuri mari la est de Tisa, în vestul Banatului. Pentru unele seminţii,
precum marcomanii, înfrângerile suferite au marcat o slăbire a forţei lor militare pentru
câteva decenii14.
În plin război civil, interesul împăraţilor Constantin şi Licinius a fost păstrarea
activă a graniţelor imperiului prin organizarea de expediţii în Barbaricum. Constantin îi
învinge pe franci în vest, Licinius, conducător al sectorului renan şi danubian, va organiza
o campanie în 309/310, împotriva sarmaţilor15. Era o formă de a ţine sub control politica
barbarilor, cei doi pregătindu-se de confruntarea internă romană16.
Primul împărat care a socotit că a venit timpul să recucerească Dacia, „cedată”
temporar şi formal, a fost Constantin cel Mare (306-337). Marcată la început de luptele
pentru putere din cadrul Tetrarhiei, domnia lui Constantin este legată de o serie de
acţiuni militare. Barbarii care pătrund pe fostul teritoriu al Daciei, goţii şi sarmaţii, au
trecut Dunărea la 323 pentru a jefui Moesia,
Dacia aureliană şi Thracia, bizuindu-se pe
rivalitatea dintre Constantin şi Licinius.
Constantin îi respinge pe atacatori departe
până la Dunăre, în Câmpia Munteană,
ucigând pe regele lor Rausimodus17.
Emisiunile monetare de la Arles, Lyon,
Trier şi Sirmium, consemnează SARMATIA
DEVICTA. Împăratul primeşte titlul de
Sarmaticus, iar unele informaţii epigrafice
susţin ideea organizării unor „ludi
Sarmatici”18. În anul 323, Constantin era
prezent la Margum, după ce la 12 iunie vizitase Sirmium, iar apoi va ajunge la 6 iulie
la Bononia. În fruntea trupelor sale se va îndrepta contra sarmaţilor din Banatul actual.
Nu este vorba de un conflict de proporţii, ci de un război local19. Intervenţia împotriva
Castra facta in Sarmatia contra Acinco et Bononia”.
11
Southern 2001, p 144-145, 149.
12
Notitia Dignitatum, In Pars Occ., XXXII, 41: „Auxilia Augustensia, contra Bononiam in barbarico in
castello Onagrino”; XXXIII, 4: „Auxilia vigilum, contra Acinco in barbarico”.
13
Eutropius, IX, 25, 2.
14
Barnea-Iliescu 1982, p. 20-24.
15
ILS 660.
16
Kulikowski 2007, p. 81.
17
Zosimos, HN, 2, 21, Origo Constantini, 21; Olariu 1996, p. 31- 36; Dsigovskiy 2007, p. 27-31.
18
CIL I, 2335; Kulikowski 2007, p. 82, nota 9.
19
Aluzie în Porphyrius, Carmina, 9; 22-26, în http://www.thelatinlibrary.com/porphyrius.html (26.03.2009);
.

34
sarmaţilor a avut cauze pur politice, deoarece Constantin intra în teritoriul controlat de
Licinius, iar victoria va fi folosită pentru glorificarea faptelor sale.
Din anul 324, Constantin cel Mare începe o serie de reforme militare şi civile.
Pentru întărirea limes-ului dunărean în faţa repetatelor atacuri sarmatice şi gotice se iau
măsuri în domeniul construcţiilor militare, inclusiv prin crearea unor capete de pod la nord
de Dunăre. Astfel este construit podul de la Sucidava-Oescus în anul 328, sunt refăcute
fortificaţiile din zona Dunării bănăţene, la Dierna, Drobeta şi sunt construite altele la
Daphne, Hinova, Ostrovul Banului, Ostrovul Mare20.
După biruinţa asupra lui Licinius din anul 324, el întinde spre nord pe o adâncime
de câţiva kilometri, stăpânirea romană din stânga Dunării, zonă întărită de noi fortificaţii
în care aşează garnizoane militare21.

Problema Limiganţilor şi Argaraganţilor
În anul 332, sarmaţii solicită ajutorul romanilor împotriva unui pericol gotic, iar
Constantin îi zdrobeşte pe goţi, încheind cu primii un tratat prin care sarmaţii se obligau
să-i furnizeze trupe. Victoria romană are loc în ţinuturile sarmaţilor, la 20 aprilie 332. Goţii
şi taifalii sunt înfrânţi de către fiul împăratului, Flavius Claudius Constantinus Caesar
(Constantius II)22. După înfrângerea usturătoare a germanilor, acestora li se impune un
foedus, prin care goţii se obligau să apere graniţa Imperiului de la nord de Dunăre (Pl.
XIV)23. Din cauza goţilor, pătura conducătoare a sarmaţilor – Argaragantes, îi înarmează
şi pe „sclavii lor”, pe Limigantes24. După înfrângerea goţilor, Ammianus Marcellinus25
relatează că sclavii sarmaţilor i-au alungat pe stăpânii lor Argaragantes de pe teritoriul
actual al Banatului. Aceștia sunt acceptaţi în Imperiul Roman fie să lucreze pământul, fie
să fie recrutaţi în armata romană26. Este vorba de un conflict localizat în Banat, un război
interbarbar, lucru care convenea statului roman27. Neimplicarea lui Constantin cel Mare
în acest conflict este considerată de Doina Benea drept o acceptare tacită a noii situaţii
de către romani, care, printr-un sistem defensiv dunărean puternic, controlau o parte a
Banatului antic şi alte zone de la nordul fluviului28.
Pentru câteva decenii, până la mijlocul secolului al IV-lea, se menţine o stare
de linişte în zona bănăţeană, în care descoperirile arheologice şi numismatice atestă o
populaţie cu o viaţă economică activă, cu schimburi comerciale bazate pe monedă29.
Barnea-Iliescu 1982, p. 107; Tudor 1978, p. 416-521; Bejan 2004, p. 118-119.
Macrea 1969, p. 466.
22
Prosperi Tironis, Chronicon, p. 453; Consularia Constantinopolitana, p. 485-487.
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Limiganţii vor intra din nou în atenţia Imperiului Roman în timpul lui Constantius
II, când aceştia atacă Moesia Prima, în iarna anului 357. Împăratul îi respinge şi
organizează o acţiune de represalii prin ţinuturile locuite de aceştia, la est de râul Tisa, în
primăvara anului 358. Barbarii încearcă să se
refugieze în zona muntoasă, ceea ce duce la
ideea că evenimentele s-au petrecut în zona
centrală a teritoriului dintre Dunăre şi Tisa30.
Apar menţionaţi Zizais cu titlul de regulus,
Rumon, Zinafer şi Fragiledus – subregulos,
vasali ai primului. Li se vor alătura
conducătorii transugitanilor şi quazilor,
Araharius şi Usafer. Sarmaţilor argaragantes
le era permisă revenirea, iar regele lor,
Zizais, devenea client al Imperiului31.
M. Rusu identifică în Rumon, Zinafer și
Fragiledus, pe conducători ai limiganților,
vasali ai lui Zizais. Pe baza onomasticii,
autorul lansează ipoteza originii etnice dacice a lui Zizais, Zinafer și Usafer, din lipsă de
informaţii suplimentare, considerăm riscantă atribuirea etnică32. A. H. Vaday observă, în
informaţiile antice legate de Argaragantes et Limigantes, o stratificare socială la sarmați,
care în opinia sa exista încă din secolul I p.Chr., fiind clasificaţi astfel: rex, subregulus
și optimates (aristocraţie tribală)33. Autoarea rămâne fidelă opiniei lui C. Patsch și A.
Alföldy, care identificau pe sarmații Argaragantes cu iazygii și pe Limigantes sau servi
Sarmatarum, cu roxolanii, bazându-se în afirmație, pe descoperirile arheologice din sudestul Câmpiei Ungare, cu morminte fără arme34. Evenimentele sunt descrise amănunţit
de Ammianus Marcellinus, Doina Benea identifică locul desfăşurării evenimentelor, ca
fiind în primă fază, zona centrală a „pungii iazyge”, cuprins între Sirmium şi Aquincum,
din care Constantius II se va îndrepta apoi spre Brigetio35. A. Mócsy propunea înaintarea
armatei romane pe două coloane, una care luptă cu sarmaţii, iar cealaltă contra quazilor36.
Sarmaţii sunt obligaţi la plata tributului, furnizarea de mercenari romanilor, eliberarea
prizonierilor, strămutarea în altă zonă, supunere. Neacceptarea strămutării şi revolta
sarmaţilor limigantes duc la intervenţia dură a romanilor, conjugată cu atacul sarmaţilor
liberi şi taifalilor, când primii, în anul 359, vor încerca să se stabilească în Imperiu.
Împăratul aflat la Sirmium porneşte împotriva sarmaţilor limigantes, care devastaseră
regiunile din apropierea graniţei. Sunt distruse satele limiganţilor cu case din bârne,
Benea 1992, p. 144.
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dar şi simple colibe, iar populaţia este fie ucisă, fie luată în captivitate. În faţa acestui
dezastru, „sfatul celor bătrâni” ai sarmaţilor Limigantes ia decizia să se predea romanilor
şi să ceară clemenţă37.
Ajuns la Valeria, în fruntea unor importante forţe militare, poartă tratative cu
barbarii38. Sunt amintiţi amiciensii şi picensii, care fuseseră înfrânţi de romani. La tratativele
de la Acumincum, un limigant compromite tratativele de pace, cu strigătul de luptă „Marha,
marha!”39. Constantius II îi învinge definitiv lângă Acumincum (Slankemen), limiganţii
încetând să mai fie un pericol pentru romani, şi nu vor mai fi menţionaţi de autorii antici.
Majoritatea cercetătorilor au identificat teritoriul locuit de limiganţi cu Banatul antic40.
Picensii au fost identificaţi de C. Patsch ca provenind de la Pincum, aflat la vărsarea
Pincus-ului în Dunăre, iar amicensii ca fiind din Acumincum. U. B. Dietrich identifica pe
baza descrierii lui Ammianus Marcellinus, ca fiind zona mlăştinoasă a Bačkăi41. Ei au fost
localizaţi pe baza textului antic în interiorul Banatului.
S-a emis ipoteza că sarmaţii limigantes ar putea fi identificaţi cu o populaţie
autohtonă romanică, existând argumente în favoarea ei: stilul de viaţă sedentar, ce refuză
să emigreze în altă parte, în „Sfatul bătrânilor” s-a văzut o mai veche instituţie autohtonă
preromană42. La acestea se adaugă şi informaţia din Ammianus Marcellinus, care spune că
limigantes – servi Sarmatarum erau mult mai numeroşi decât stăpânii lor43. Prin termenul
de „limigantes”, înţelegem o populaţie autohtonă sau nu, din apropierea graniţei romane
– limes. Lipsa unor alte surse antice nu permite o concluzie în privinţa identificării etnice
a sarmaţilor limiganţi. Totuşi, suntem de acord cu ipoteza propusă de E. Chirilă, D. Benea
şi C. C. Petolescu, identificându-i pe servi Sarmatarum cu populaţia autohtonă, aflată
în dependenţă faţă de argaraganti. Slăbirea puterii sarmaţilor din arealul dunărean este
observabilă şi la nivelul politicii imperiale de primire a acestora în graniţele romane:
Constantin şi Constantius II vor aşeza în Thracia, Macedonia şi Italia, 300000 de sarmaţi,
cifră considerată exagerată de istorici, dar totuşi indică o imigrare substanţială. A. Vaday
remarcă faptul că nici o informaţie anterioară secolului al IV-lea nu menţionează existenţa
sclaviei la sarmaţi, ea apărând doar în secolul IV44.
În 369 p.Chr., Valens este angajat în lupte grele cu alamannii, quazii şi sarmaţii,
conflicte ce afectează zona renană şi zona danubiană. Eforturile sunt mari, datorită
faptului că se purta un război pe două fronturi, în Orient survenind noi lupte, cărora statul
roman trebuia să le facă faţă45. Valentinian a trebuit să facă faţă în 374/375, goţilor şi
sarmaţilor care atacă Pannonia46, dar moare de holeră. În Moesia, în anul 374, viitorul
Ammianus Marcellinus, XVII, 13,1; Benea 1996, p. 63.
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împărat Theodosius va servi în armată cu titlul de dux, reuşeşte să îi învingă pe sarmaţii,
care repurtaseră victorii împotriva legiunii I Moesiaca şi Pannonica, şi impune condiţiile
păcii47. Sunt menţionaţi cu această ocazie sarmaţii liberi – „Sarmatas liberos”, care se
deosebeau de „Servi Sarmatarum” rebeli48. Valens (364-378) va lupta împotriva hunilor,
goţilor şi sarmaţilor, în bătălia de la Adrianopol, dar va fi înfrânt şi ucis.
Pentru perioada 364–378, trebuie menţionat Victor, magister equitum în estul
imperiului. De origine sarmat romanizat, acesta urcă în treptele ierarhiei militare romane.
Este căsătorit cu fiica reginei Mavia. Îşi începe cariera sub Constantius II, ajungând sub
Iulian Aposthata la gradul de general. În campania din Orient din 363 p.Chr., Victor
comandă ariergarda romană49, fiind numit de Iulian sau Iovian, magister peditum, ulterior
sub Iovian devine magister equitum în acelaşi an 363. Sub Valens duce lupte împotriva
goţilor (366-367), şi va duce tratative cu aceştia în 369 şi cu parţii în 377. Pentru meritele
sale, va fi desemnat consul în 369. Va protesta împotriva persecuţiilor lui Valens, dar îl va
sfătui pe împărat în ajunul bătăliei de la Adrianopol să aştepte ajutorul lui Gratian. Victor
reuşeşte să îşi salveze trupele de la dezastru. Se va retrage la Constantinopol după 382383, de unde va întreţine o corespondenţă cu Grigorie din Nazianz50.
În 379, în calitate de magister militum la Sirmium, Theodosius îi zdrobeşte pe
sarmaţii din zona Banatului51. Sub Gratian, în părţile occidentale ale Imperiului, pătrund
masiv în armată germanici, iar împăratul se va înconjura de alani, motiv pentru care se
ajunge la dezmembrarea armatei romano-germane în vest52. Perioada de sfârșit a secolului
IV amintea de războaiele lui Marcus Aurelius cu „omnis barbaria”53, un tumult permanent
Williams – Friell 2005, p. 10.
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la granițele deja fragile ale Imperiului Roman. În secolul V, termenul de soldat devenea
sinonim cu barbar.
În Notitia Dignitatum, sunt menţionate un număr mare de unităţi barbare cu nume
etnic, ceea ce denotă barbarizarea masivă a armatei Imperiului Roman târziu. Este vorba
de populaţii slăbite de conflictele purtate de-a lungul sec. I-III şi care, sub presiunea
noilor migratori sosiţi, cer şi primesc receptio în Imperiu54. În izvorul antic, pentru partea
occidentală, sunt atestaţi 23 de praefecti care comandau unităţi de sarmaţi aşezate în
Imperiu – Sarmates Gentiles –, din care 17 în Italia, iar 6 în Gallia55. Pentru partea estică
a Imperiului este menţionată: ala VII Sarmatarum cantonată în Egipt56.
După aceste evenimente militare puterea sarmaţilor din arealul Dunăre – Tisa –
Mureş va scădea, începând cu secolul V, ei nemaireprezentând o forţă în rândul neamurilor
barbare.
Lovitura finală primită de sarmaţii din arealul Dunăre – Tisa – Mureş nu va veni
din partea Imperiului Roman, ci din partea unor migratori. Invazia violentă a hunilor duce
la pierderea influenţei sarmaţilor în zona Banatului. În timpul lui Constantin cel Mare, dar
mai ales sub Theodosius I, sarmaţii, taifalii, goţii, vandalii primesc, în schimbul serviciilor
militare, dreptul de a se aşeza în Imperiu şi pământ. Aceşti foederati se vor aşeza în zona
occidentală a Imperiului, dar şi în zona dunăreană puternic afectată de valurile migratoare57.
Influenţa politico-militară a sarmaţilor din spaţiul bănăţean va dispărea treptat din a prima
jumătate a secolului V p.Chr. Ştiri izolate despre această populaţie iraniană vor mai apărea
până târziu în secolul IX, dar majoritatea fiind legate de evenimentele militare din timpul
Imperiului Roman58.
În concluzie, relaţiile cu Imperiul Roman au cunoscut urcușuri și coborâșuri,
conflicte dure, dar și relații pașnice. Constatăm lungi perioade de pace, când existenţa
unor tratate de amicitia au asigurat condiţii prielnice dezvoltării civilizaţiei sarmatice.
Relaţiile cu Dacia romană şi Pannonia, se observă la nivel arheologic, prin schimbul şi
pătrunderea pieselor romane şi provincial romane, în cotidianul sarmatic. Considerăm
că, pătrunderea lor în arealul bănăţean s-a petrecut relativ târziu, la sfârşitul secolul III
p.Chr., descoperirile timpurii fiind legate fie de abandonarea unor teritorii traianice, fie
de morminte izolate, în legătură cu evenimentele militare de la sfârşitul secolului I şi
din secolul II. Retragerea aureliană din Dacia, a permis sarmaţilor iazygi să pătrundă
pe teritoriul bănăţean. Iranienii îşi vor exercita nominal autoritatea asupra autohtonilor
daco-romani, fiind în cele din urmă absorbiţi în masa acestora. Imperiul Roman şi-a
exercitat controlul asupra teritoriului nord-dunărean, acesta întrerupându-se odată
cu venirea hunilor. În perioada constantiniană, în societatea sarmatică se observă o
stratificare socială, dar şi una politică, prin atestarea unor regi, viceregi şi optimaţi.
Pătrunderea elementelor sarmatice în armata romană s-a realizat din timpul războaielor
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marcomanice, culminând cu secolul IV, perioadă în care trupe auxiliare de sarmaţi sunt
regăsite în exercitus romanus.
Urmărind concentrările descoperirilor de factură sarmatică s-au putut contura
mai multe aglomerări, existând posibilitatea ca ele să reflecte existenţa unor centre de
putere barbară. În susţinerea acestei presupuneri aducem mai multe argumente: limitarea
spaţiului de mişcare al iazygilor datorită provinciilor romane – Pannonia şi Dacia, ceea
ce comportă redefinirea termenului de nomad şi seminomad pentru sarmaţii din secolele
III-IV; puterea militară crescândă a iazygilor; informaţiile lui Cassius Dio59 legate de
tratativele de pace cu Marcus Aurelius, care denotă facţiuni rivale (regele copil Battarios
şi neamul lui Tarbos), navigaţie fluvială, elemente ale stratificării sociale; existenţa unei
structuri sau pseudo – structuri statale – Sarmatia, cu un nivel de civilizaţie vizibilă la
nivel arheologic; episodul Limigantes şi Argaragantes, în care sunt menţionaţi lideri
sarmaţi cu titluri de rex, regulus, subregulus şi optimates. Probabil viitoarele cercetări
asupra iazygilor vor confirma sau infirma această supoziţie.
Pentru secolul al V-lea prezenţa sarmatică este identificabilă doar la nivel
arheologic, ei nemaireprezentând o forţă militară. Îi găsim trăind în comunităţi mixte,
alături de autohtoni în sudul Câmpiei Pannonice şi Banat, preluând de la aceştia din urmă
elemente de cultură materială, sarmaţii fiind identificaţi doar în ceea ce priveşte ritul
funerar. Sarmaţii iazygi vor ieşi în secolul V de pe scena istoriei, urmele lor fiind sesizabile
în Europa la nivel topografic, presupunem şi la nivel etnocultural, în ornamentarea
costumului popular.
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Biserică și stat în Illyricum
protobizantin în lumina izvoarelor
epigrafice și literare
(secolele VI-VII)
Church and State in Proto-Byzantine Illyricum in the Light
of Epigraphic and Literary Sources (6th-7th centuries)
Abstract: The present study examines the relationship between the Church
and the state in the prefecture of Illyricum, in the VI-VII centuries. It aims
to discuss the bishops’ roles and attributes in the cities of proto-Byzantine
Illyricum, as well as their relationship with the municipal and provincial
authorities. The research is based on the analysis of literary (Miracula
Sancti Demetrii) and epigraphic sources. The Code of Justinian (527-565)
highlights the important place of the bishop in the city. In the Byzantine
cities of Illyricum, the bishop heads the council of municipal notables
and is considered their natural representative. He intermediates between
the seat of central power and the municipal administration. A series of
inscriptions discovered at Izbičanj (in Serbia), Serdica (Sofia), Tesalonic,
Gortyna (Creta) and on the island of Skiathos provide us with information
on the bishops’ participation in the execution of urban public works. In
the context of the invasion of the Balkan Peninsula by Avars and Slavs, the
bishops of Thessaloniki take upon themselves the roles usually played by
the municipal and imperial authorities, in that they assure the protection
of the population and organize resistance against the invaders. In 535,
Emperor Justinian creates the autocephalous archbishopric Justiniana
Prima.
Keywords: church, state, Illyricum prefecture, bishop, emperor Iustinian,
John of Thessalonica, Saint Demetrius.
Cuvinte cheie: Biserică, stat, prefectura Illyricum, episcop, împăratul
Iustinian, Ioan de Tesalonic, Sfântul Dimitrie.

44
În secolul al VI-lea, istoria Imperiului bizantin a fost dominată de personalitatea
împăratului Iustinian I (527-565) a cărui domnie a fost marcată de o conlucrare armonioasă
între Biserică și stat. Iustinian redefinește relația dintre puterea temporală și cea spirituală.
În viziunea împăratului, relația dintre Biserică și stat se întemeiază pe conceptul de
συμφωνία (concordie sau armonie), percepută ca o egalitate în drepturi şi o conlucrare a
celor două puteri: laică şi ecleziastică. Acordul dintre Biserică şi Stat reprezintă o condiţie
de bază pentru o bună guvernare1.
Instituirea doctrinei symphoniei a fost urmată de aplicarea ei în practică. Începând
din timpul domniei lui Iustinian, Biserica s-a afirmat ca un factor de decizie pe scena
vieții politice și sociale a Bizanțului, constituind unul dintre pilonii pe care s-a sprijinit
puterea imperială. Împăratul Iustinian a extins în mod considerabil câmpul de acțiune al
episcopilor astfel încât, către sfârșitul secolului al VI-lea, aceștia au devenit adevărații
reprezentanți ai puterii centrale în cetățile bizantine. Legislația lui Iustinian marchează
importanța locului ocupat de episcop în
cetate. Episcopii vor interveni din ce în ce
mai mult în administrația civilă a cetăților
și provinciilor. Novelele lui Iustinian
precizează atribuțiile civile ale episcopului.
Astfel, episcopii împreună cu notabilii
orașului îi desemnează pe diverșii funcționari
municipali2. De asemenea, episcopul verifică
anual conturile funcționarilor municipali,
împreună cu un grup de cinci notabili3. De
asemenea, el controlează sistemul de măsuri
și greutăți4. O lege promulgată în 530
prevede că episcopul trebuie să supervizeze aprovizionarea cu grâne (annona) a orașului
și să administreze lucrările publice, și anume întreținerea băilor, porturilor, apeductelor,
zidurilor, turnurilor, podurilor și drumurilor5. De asemenea, atribuțiile lui ἔκδικος /
defensor civitatis, magistrat însărcinat să-i protejeze pe cetățeni împotriva samavolniciilor
guvernatorilor, îi sunt transferate episcopului care este investit cu o jurisdicție de apel
împotriva deciziilor guvernatorilor6; astfel, acesta are posibilitatea să-i protejeze pe
Novella VI apud Asterios Gerostergios, Iustinian cel Mare Sfânt şi Împărat, traducere din limba engleză de
Ovidiu Ioan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, pp. 130-131; vezi și Corpus Iuris Civilis, vol. III: Novellae, ed. Rudolf
Schoell, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1963, VI, pp. 35-47 (lucrare abreviată în continuare Nov.);
vezi și Ovidiu Matiu, „Imperium sine patriarcha non staret. De la pontifex maximus la basileus isapostolos”,
în Revista Teologică, nr.1 / 2010, p. 120.
2
Corpus Iuris Civilis, vol. II: Codex Justinianus, ed. Paulus Krueger, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung
GmbH, Hildesheim 1989, I, 4, 19, p. 41, (lucrare abreviată în continuare C.J.) ; Nov. XV, pp. 109-115; Nov.
CXXVIII, pp. 636-646.
3
Nov. CXXVIII, 16, p. 642; vezi și Gilbert Dagron, „Les villes dans l’Illyricum protobyzantin” în Villes et
peuplement dans l᾿Illyricum protobyzantin, Actes du colloque de Rome (12-14 mai 1982), (Collection de
l᾿École Française de Rome - 77), Rome: École Française de Rome, 1984, p. 14.
4
André Guillou, Régionalisme et indépendance dans l’Empire Byzantin au VIIe siècle. L’exemple de
l’exarchat et de la pentapole d’Italie, Studi Storici – Fasc. 75-76, Roma, 1969, p. 164.
5
C.J., I, 4, 26, pp. 42-43.
6
Novella LXXXVI emisă în 539 permite reclamanților să se adreseze episcopului mai degrabă decât lui
1
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cetățeni împotriva abuzurilor administrației provinciale7. În 536, apoi în 556, Iustinian
le conferise episcopilor, clericilor și notabililor dreptul de a adresa cereri și de a trimite
delegații în capitală, mai ales pentru a denunța abuzurile funcționarilor și judecătorilor
provinciali8. În 569, împăratul Iustin al II-lea (565-578), succesorul lui Iustinian, îi
însărcinează pe episcopul locului și elita notabililor municipali cu alegerea guvernatorilor
provinciilor. De altfel, prin această decizie, Iustin al II-lea nu face decât să extindă la
scara întregului Imperiu sistemul pe care Iustinian îl pusese la punct în Italia recucerită:
împăratul îi investise cu atribuții similare pe episcopii și notabilii italieni9.
Pornind de la aceste considerații generale, studiul nostru are ca obiect prezentarea
relațiilor dintre Biserică și stat în prefectura Illyricum, în secolele VI-VII. Mai precis, ne
propunem să prezentăm rolul și atribuțiile episcopilor în orașele Illyricului, precum și
relațiile acestora cu autoritățile municipale și provinciale.
Cercetarea noastră se bazează pe analiza izvoarelor literare și epigrafice.
Principalul izvor literar utilizat este o lucrare cu caracter hagiografic care cuprinde două
cărți sau culegeri de minuni săvârșite de către Sfântul Dimitrie, patronul și protectorul
Tesalonicului: Culegerea I sau Culegerea lui Ioan și Culegerea II sau Culegerea anonimă.
Prima culegere de Minuni, compusă de către arhiepiscopul Ioan al Tesalonicului între anii
610 și 630, se prezintă sub forma unei culegeri de predici care îl proslăvesc pe Sfântul
Dimitrie. Arhiepiscopul Ioan este contemporan cu evenimentele narate. Culegerea II a
fost întocmită de către un autor anonim din Tesalonic către 680-68510.
În secolul al VI-lea, prefectura Illyricum cuprindea treisprezece provincii repartizate
în două dioceze: Dacia și Macedonia. În timp ce dioceza Daciei includea provinciile
Illyricului septentrional (Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea, Dardania, Moesia Superior
și Praevalitana), dioceza Macedoniei le cuprindea pe cele din sudul Illyricului (Macedonia
propriu-zisă, Macedonia Salutaris, Epirul nou, Epirul vechi, Thessalia, Ahaia sau Ellada)11.
Această organizare administrativă nu este una pur teoretică, de vreme ce titlul de prefect al
pretoriului de Illlyricum a rămas în vigoare până la sfârșitul secolului al VI-lea. Prefectura
Illyricum, a cărei capitală se află la Tesalonic, este condusă de către prefectul pretoriului
(praefectus praetorio) sau eparh (ἔπαρχος / ὕπαρχος). În urma ocupării Balcanilor de
către avari și slavi, Tesalonicul a devenit „singurul loc din Illyricum unde continua să se
defensor civitatis, vezi Nov. LXXXVI, 7, p. 422.
7
G. Dagron, art. cit. („Les villes…”), pp. 14-15 și nota 64; vezi și Alain Ducellier, L᾿Église byzantine. Entre
Pouvoir et Esprit (313-1204), (Bibliothèque d᾿Histoire du Christianisme, 21), Desclée, Paris, 1990, p. 95.
8
Nov. LXXXVI, 9, pp. 422-423; Nov. CXXXIV, 3, pp. 679-680; vezi și G. Dagron, „Le christianisme dans
la ville byzantine”, în Dumbarton Oaks Papers, 31, 1977, p. 20.
9
G. Dagron, art. cit. („Les villes…”), p. 15 și nota 67; Idem, art. cit. („Le christianisme…”), p. 20.
10
Vezi Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des slaves
dans les Balkans, vol. I, Le texte, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1979, p.
10, 11-12 (lucrare citată în continuare Miracula Sancti Demetrii I și II); vezi și Stelian Brezeanu, Istoria
Imperiului Bizantin, Ed. Meronia, București, 2007, p. 91.
11
Miracula Sancti Demetrii II, § 284, pp. 227-228; vezi și Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des
miracles de Saint Démétrius et la pénétration des slaves dans les Balkans, vol. II, Commentaire, Éditions
du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1981, p. 177; cf. Le Synekdèmos d’Hiéroklès et
l’opuscule géographique de Georges de Chypre, éd. E. Honigmann, Institut de philol et d᾿hist. orientales et
slaves, Bruxelles, pp. 14-21 (nr. 638-657); de asemenea, vezi Cécile Morrisson, (coord.), Le Monde Byzantin,
vol. I: LʼEmpire romain dʼOrient (330-641), Presses Universitaires de France, Paris, 2004, p. 307-309.
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exercite o administrație bizantină regulată”12. În consecință, prefectul Illyricului a devenit
de facto un prefect sau eparh al orașului Tesalonic13. Această organizare administrativă
rămâne în vigoare până la sfârșitul secolului al VII-lea.

1. Atribuțiile episcopilor în administrația publică a orașelor
bizantine
Legislația lui Iustinian a extins din ce în ce mai mult competențele episcopilor
în administrația civilă astfel încât aceștia au devenit veritabili agenți ai statului bizantin.
În orașele bizantine din Illyricum, episcopul este conducătorul consiliului notabililor
municipali și reprezentantul lor firesc. În același timp, el joacă rolul de intermediar între
puterea centrală și administrația municipală. Cu alte cuvinte, episcopul este reprezentantul
autorităților municipale în fața împăratului. Inscripțiile descoperite în orașele din Illyricum
ne furnizează câteva informații cu privire la implicarea episcopilor în executarea lucrărilor
edilitare. În general, documentele epigrafice ilustrează dependența episcopilor față de
puterea imperială, căreia îi solicită favoruri și îi pun în aplicare voința.
O inscripție găsită la Izbičanj, în apropiere de Prijepolje (Serbia) scoate în evidență
faptul că toate edificiile orașului au fost construite de către episcopul Ștefan, în timpul
domniei împăratului Iustinian: „Omnia quae cernis magno constructa labore / moenia,
templa, domus, fontes, stabula, atria, thermas, / auxilio Christi paucis construxit in annis
/ antistes Stefanus sub principe Iustiniano”14.
O inscripție descoperită la Serdica (Sofia), care datează din 580, menționează
lucrările de restaurare a edificiilor publice și a monumentelor orașului, efectuate datorită
generozității împăratului Tiberiu al IIlea (540-582). Mai precis, la solicitarea
episcopului Leontius, împăratul acordase
fonduri destinate restaurării apeductului și
a altor monumente ale orașului. Executarea
lucrărilor edilitare este supervizată de către
candidatul Iulianus, reprezentantul oficial
al împăratului: „† Imperator Tiberius
Costantin(u)s Aug(ustus) / inter reliquas
edes Serd(icae) civitatis / hunc aquiductum
renovavit data pecunia / p(er) v(irum) magnif(icum) Iulianum candidatum, instantia /
dom(ino) v(iro) beatiss(imo) Leontio archiepiscopo / m(ense) Iulio per (in)dict(ionem)
XIV”15.
O inscripție descoperită printre ruinele zidului de apărare maritim al Tesalonicului
ne informează că o parte a acestei fortificații a fost construită sau reconstruită la ordinul
P. Lemerle, op. cit., vol. II, Commentaire, p. 176.
Ibidem.
14
Ivanka Nikolajevič, „Latinski natpis episkopa Stefana iz Izbičnja” în Simpozijum Seoski dani S.
Vukosavljevica VI, 1978, apud G. Dagron, art. cit. („Les villes…”), p. 16, nota 71.
15
Veselin Beševliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Akademie Verlag,
Berlin, 1964, nr. 3, pp. 2-3.
12
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arhiepiscopului Eusebiu al Tesalonicului: „În timpul Preasfântului / Arhiepiscop / Eusebiu,
a fost făcut / la ordinul sa…”16. Este foarte probabil că zidul maritim a fost clădit la inițiativa
episcopului Eusebiu, cu fonduri care proveneau din vistieria orașului. Numele acestui
ierarh foarte activ apare destul de frecvent în scrisorile papei Grigorie cel Mare (590-604),
începând din noiembrie 597 până la sfârșitul anului 60317. De asemenea, episcopul Eusebiu
este menționat în Miracula Sancti Demetrii18.
Documentele epigrafice din prima jumătate a secolului al VII-lea consemnează
implicarea episcopului Tesalonicului în executarea lucrărilor edilitare. Prin coroborarea
textelor a două inscripții datate în 630 se poate deduce că episcopul Tesalonicului – probabil
Ioan I – în colaborare cu prefectul orașului au restaurat Biserica Sfântului Dimitrie, care
fusese distrusă mai înainte de un incendiu19; episcopul și prefectul sunt cinstiți în calitate de
ctitori ai lăcașului de cult: „Îi vezi pe ctitorii prea ilustrului său locaș de o parte și de alta a
mucenicului Dimitrie care abate vijelia sălbatică a flotelor barbare și care salvează orașul”20.
Dedicația consacrată celor doi ctitori este gravată sub o frescă care îl reprezintă pe Sfântul
Dimitrie în picioare flancat de o parte de și alta de două personaje care îi întruchipează pe
episcop și respectiv pe prefectul orașului21.
O inscripție descoperită la Gortyna (insula Creta), care datează din 539, conține
o dedicație consacrată arhiepiscopului Teodor și proconsulului Ilie care au refăcut zidul
de apărare al orașului22. În sfârșit, textul unei inscripții care provine din insula Skiathos
(Grecia) menționează construirea unui dig de către episcopul Straton, pe cheltuiala sa23.

2. Implicarea episcopilor în apărarea orașelor bizantine
Încă din prima jumătate a secolului al VI-lea, Bizanțul s-a confruntat cu amenințarea
avarilor și slavilor care au apărut la frontiera dunăreană a Imperiului24. După stabilirea
avarilor în Pannonia (568) și întemeierea khaganatului avar, slavii au intrat sub oblăduirea
Jean-Michel Spieser, „Inventaire en vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance”, în Travaux
et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 5, 1973, p. 154, nr. 5: „Ἐπὶ τοῦ
ἁγιω(τάτου) / ἀρχιεπισκ(όπου) / Ἐὐσεβ(ίου) ἐγέ(νετο) / ὁρυ(σ)μ(ῷ) / αὐτ[οῦ]”.
17
L. Petit, „Les évêques de Thessalonique”, în Échos d᾿Orient, nr. 4, 1901, p. 213.
18
Miracula Sancti Demetrii I, § 131-132, pp. 146-147; II, Commentaire, Paris, 1981, pp. 27-28.
19
Jean-Michel Spieser, art. cit. („Inventaire…”), nr. 6, p. 155: „În vremea lui Leon, vezi, într-o nouă tinerețe,
Biserica lui Demetrius care, mai înainte, arsese”, („† Ἐπὶ χρόνων Λέοντος ἡβῶντα βλέπεις / καυθέντα τὸ
πρὶν τὸν ναὸν Δημητρίου”).
20
Ibidem, nr. 7, pp. 155-156: „† Κτίστας θεωρεῖς τοῦ πανενδόξου δόμου ἐκεῖθεν ἔνθεν μάρτυρος Δημητρίου
/ τοῦ βάρβαρον κλύδωνα βαρβάρων στόλω(ν) μετατρέποντος καὶ πόλιν λυτρουμένου”.
21
Ibidem, p. 155 și Pl. I, 4.
22
Anastasius C. Bandy, The Greek Christian Inscriptions of Crete, Christian Archaeological Society, Athens,
1970, nr. 31, pp. 58-61: „[† ἐπὶ Θεοδώ]ρου τοῦ ἁγιω(τάτου) ἀρχιεπισκ(όπου) καὶ Ἡλίου / [τοῦ περ]ιβλ(έπτου)
ἀνθυπάτου εὐτυχῶς ἀνενεώθη / [οὗ]τ̣ος ὁ τοῖχος ὑπα̣(τείᾳ) Φλ(αβίου) Ἀππίωνος τοῦ λαμπρ(οτάτου)
ἰνδ(ικτιῶνι) βʹ †”; vezi și Anna Avraméa, „Les constructions profanes de l᾿évêque d᾿après l᾿épigraphie
et les textes d᾿Orient” în Actes du XIe Congrès International d᾿Archéologie Chrétienne, Lyon, Vienne,
Grenoble, Genève, Aoste, 21-28 septembre 1986, (Collection de l᾿École Française de Rome - 123), Rome:
École Française de Rome, 1989, p. 833 și nota 25.
23
Anna Avraméa, art. cit., („Les constructions…”), p. 833 și nota 26.
24
Cécile Morrisson, (coord.), op. cit., vol. I, p. 35; Gilbert Dagron, Pierre Riché, André Vauchez, (coord.),
Évêques, moines et empereurs (610-1054), în Jean-Marie Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Venard
(coord.), Histoire du Christianisme des origines à nos jours, vol. IV, Éditions Desclée, Paris, 1993, p. 10.
16
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avarilor cărora le-au servit drept masă de manevră. În 582, avarii în frunte cu khaganul lor
Baian cuceresc cetatea Sirmium (Sremska Mitrovica) și facilitează incursiunile slavilor
în Illyricum. Între 578 și 587, slavii invadează Macedonia și Grecia (Ahaia, Thessalia
și Epirul)25, în timp ce avarii atacă și devastează nordul Illyricului și Tracia, ajungând
până la Anchialos, pe țărmul Mării Negre (584 și 585)26. Între 23 și 29 septembrie 586,
la instigarea avarilor, slavii asediază pentru prima oară Tesalonicul, însă atacul lor este
respins27; începând din acest moment, unele dintre triburile slavilor încep să se instaleze
permanent în Macedonia și în Grecia propriu-zisă, mai ales în Peloponez (587/588)28.
Împăratul Mauriciu (582-602) a dus o serie de expediții victorioase împotriva slavilor;
către anul 600, el a reușit să restabilească în mod provizoriu granița Imperiului pe Dunăre29.
Începând din 602 – odată cu prăbușirea frontierei dunărene a Imperiului Bizantin
– avarii și slavii invadează teritoriile bizantine sud-dunărene. Între 613 și 615, avarii
cuceresc Naissus (Niš), Serdica (Sofia) și Justiniana Prima (Caričin Grad); ei își exting
controlul asupra întregii părți de nord a Illyricului. În schimb, slavii se stabilesc în regiunea
Tesalonicului; orașul este înconjurat de triburile slave independente și aliate între ele, care
formează de acum înainte o „națiune sclavenă”. În 604, 605 și 618, Tesalonicul a fost
asediat fără succes de către slavi, avari și bulgari.
În toată această perioadă, orașele bizantine din Illyricum, izolate de Constantinopol
Vladislav Popovič, „Aux origines de la slavisation des Balkans : la constitution des premières sklavinies
macédoniennes vers la fin du VIe siècle”, în Comptes rendus des séances de l᾿Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, nr. 1, 1980, pp. 230-234.
26
Ibidem, p. 239.
27
Miracula Sancti Demetrii I, § 116-175, pp. 130-165; P. Lemerle, op. cit., II (Commentaire), pp. 46-49.
28
Cécile Morrisson, (coord.), op. cit., vol. I, p. 336; V. Popovič, art. cit., („Aux origines…”), p. 237; 239-240.
29
Ibidem, pp. 336-337.
25
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și lipsite de orice ajutor din partea autorităților imperiale, își întăresc autonomia și
recrutează câteodată trupe pentru a face față invadatorilor. Datorită dizolvării administrației
provinciale în Balcani, episcopul este cel care conducea cel mai adesea orașele, le administra
și le reprezenta. De acum înainte, el va ocupa, după împărat, un loc principal și câteodată
exclusiv în conducerea orașelor balcanice30.
În contextul atacurilor avarilor și slavilor, unii episcopi nu ezită să-și asume
conducerea cetăților. De exemplu, la începutul ofensivei avarilor în Balcani (la scurt timp
după 535), o adunare a clericilor şi laicilor din Tesalonic decide să trimită o delegație la
împăratul Iustinian, încredinţându-i conducerea acesteia unui călugăr pe nume David, mai
degrabă decât arhiepiscopului, „pentru ca – ni se spune – absenţa acestuia din urmă să nu
lase oraşul fără conducere”31.
Tot la Tesalonic, prima culegere de Minuni ale Sfântului Dimitrie indică, printre
altele, „scăderea progresivă a autorităţii prefectului cetății, redusă la un rol fiscal şi militar,
înainte de a dispărea cu totul, precum şi poziţia dominantă de căpetenie a Bisericii, care
decide totul”32. De aceea, nu este de mirare că listele care conțin titularii scaunului
episcopal al Tesalonicului sunt, pentru secolele VII-VIII, relativ mai puţin lacunare decât
cele ale înalţilor funcţionari civili; ele ne furnizează o serie semnificativă de nume ale
arhiepiscopilor din metropola balcanică33.
Unul dintre episcopii Tesalonicului care s-a implicat direct în apărarea metropolei
bizantine, atacată în repetate rânduri de către slavi, a fost Sfântul Ioan de Tesalonic. În
610, el i-a succedat episcopului Eusebiu, fiind cunoscut sub numele de Ioan I34. Până
la moartea sa, în 64935, arhiepiscopul Ioan de Tesalonic a fost „actorul” și cronicarul
diverselor drame prin care a trecut Tesalonicul, pe care le relatează în culegerea de Minuni
dedicată Sfântului Dimitrie, protectorul metropolei balcanice36. Cronica consacrată
faptelor Sfântului Dimitrie, scrisă de către Ioan de Tesalonic și continuată de către un autor
anonim, ne furnizează singurele informații despre biografia episcopului Tesalonicului.
El avea printre contemporanii săi o reputație de sfințenie. Autorul anonim al celei de-a
doua cărți a Minunilor Sfântului Dimitrie îl așează pe arhiepiscopul Ioan printre protectorii
Tesalonicului, alături de Sfântul Dimitrie și îl numește „Sfântul nostru Părinte” (ὁ ὅσιος
ἡμῶν πατήρ)37.
În prima carte a cronicii sale, arhiepiscopul Ioan al Tesalonicului ne relatează
minunile săvârșite de către Sfântul Dimitrie. Astfel, în timpul asediului avaro-slav al
Tesalonicului din 22-29 septembrie 586, Dimitrie intră în luptă și îl aruncă pe primul barbar
G. Dagron, art. cit. („Les villes…”), pp. 15-16.
Ibidem, p. 17; vezi și P. Lemerle, op. cit., II (Commentaire), p. 50, nota 55.
32
G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, op. cit., vol. IV, p. 12.
33
L. Petit, art. cit. („Les évêques…”), pp. 212-221.
34
Alexander P. Kazhdan, s.v. „John I”, în Alexander P. Kazhdan, Alice-Mary Talbot (ed.), The Oxford
Dictionary of Byzantium, vol. 2, Oxford University Press, New York, Oxford, 1991, p. 1044; Martin Jugie,
„La vie et les œuvres de Jean de Thessalonique. Son témoignage sur les origines de la fête de l’Assomption
et sur la primauté de Saint Pierre”, în Échos d’Orient, 21, 1922, nr. 127-128, p. 293.
35
Martin Jugie, art. cit. (La vie…), p. 293.
36
P. Lemerle, op. cit., II (Commentaire), pp. 32-34; M. Jugie, art. cit. (La vie…), p. 293, 295.
37
M. Jugie, art. cit. (La vie…), p. 295; vezi și P. Lemerle, op. cit., II (Commentaire), p. 32.
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urcat pe zidurile „orașului său”38. Arhiepiscopul Ioan evocă ajutorul oferit tesalonicenilor
de către Dimitrie, atunci când foametea s-a abătut asupra orașului. Sfântul protector deviază
către portul Tesalonicului corăbiile încărcate cu grâne destinate Constantinopolului39. De
asemenea, Dimitrie însuşi a făcut să triumfe înţelegerea la Tesalonic, în 609/610, atunci
când războiul civil şi violenţele izbucnite în timpul disputelor dintre partidele Verzilor şi
Albaştrilor bântuiau în tot restul Imperiului40. Așadar, Sfântul Dimitrie a devenit singurul
salvator al populației creștine abandonată de autoritățile statului. Așa se explică faptul
că, cultul Sfântului Dimitrie a preluat și o dimensiune militară, la fel cum s-a întâmplat
și în cazul cultului Maicii Domnului, care a devenit, începând din anul 626, protectoarea
Constantinopolului. Relatarea minunilor Sfântului Dimitrie ne lasă să distingem, în
spatele persoanei Sfântului, personalitatea arhiepiscopului Ioan care primește donații
pentru a restaura lăcașurile de cult, poartă de grijă mulțimii refugiaților din Tesalonic și se
îngrijește de aprovizionarea cu hrană a orașului.
Autorul anonim al celei de-a doua culegeri de Minuni ale Sfântului Dimitrie ne
relatează că, „în timpul episcopatului lui Ioan de sfântă pomenire”, locuitorii Tesalonicului
au respins două asedii ale slavilor și avarilor, cele din 615 și 61841. Arhiepiscopul Ioan al
Tesalonicului a fost veritabilul apărător al orașului cu ocazia teribilului asediu inițiat în
618. El a organizat rezistența tesalonicenilor, rămânând pe metereze alături de apărătorii
cetății, cărora le-a susținut moralul ridicat; totodată, episcopul i-a îndemnat să se roage
lui Dumnezeu și Sfântului Dimitrie pentru biruință42. Cu această ocazie, episcopul Ioan
a compus o frumoasă rugăciune către Iisus Hristos, al cărei text a fost păstrat de către
autorul anonim al cronicii Sfântului Dimitrie43.
În semn de mulțumire pentru ajutorul pe care Sfântul Dimitrie i l-a acordat în
luptele duse împotriva slavilor, împăratul Iustinian al II-lea i-a donat Bisericii din Tesalonic
o salină și veniturile sale, cu scutire de orice sarcină sau impozit (688)44. Astfel, împăratul
și-a manifestat recunoștința față de Biserica Tesalonicului și față de ierarhii săi, care, de-a
lungul secolului al VII-lea, au sprijinit necondiționat autoritățile bizantine în războiul dus
împotriva slavilor.

3. Considerații cu privire la geografia ecleziastică a Illyricului în
secolele VI-VII
Studierea relațiilor dintre Biserică și stat implică, în mod inevitabil, abordarea
chestiunii geografiei ecleziastice. În prefectura Illyricum-ului, organizarea administrativă
a Bisericii se modelează pe organizarea politico-administrativă a statului. În privința
organizării administrative a Bisericii, s-a aplicat principiul acomodării, care avea drept
scop, în cadrul provincial, să mențină un paralelism strict între administrația civilă și
Miracula Sancti Demetrii I, § 120, p. 131.
Ibidem, § 69-72, pp. 100-101.
40
Ibidem, § 81-85, pp. 109-110.
41
Ibidem, § 191, pp. 173-174; § 204-206, p. 182; § 214, pp. 183-184.
42
Ibidem, § 204-206, p. 182.
43
Ibidem, § 205, p. 182; vezi și M. Jugie, art. cit. (La vie…), pp. 294-295.
44
J. M. Spieser, art. cit. (Inventaire…), nr. 8, pp. 156-159. Împăratul a făcut donația în anul 688, cu ocazia
vizitei sale la Tesalonic.
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ierarhia bisericească. Astfel, o dioceză civilă corespundea unei dioceze bisericești. Fiecare
dioceză bisericească era formată din mai multe eparhii conduse de episcopi și avea în
fruntea sa un mitropolit. Organizarea mitropolitană provincială s-a implantat în Illyricum
după anul 395 în condiții mai puțin clare. Astfel, scaunele episcopale din Tesalonic
(capitala Illyricului) și Serdica (capitala diocezei Dacia) au devenit mitropolii45.
Încă de la sfârșitul secolului al IV-lea, Biserica Romei a încercat să-și impună
jurisdicția asupra prefecturii IIlyricului care, din punct de vedere politic, depindea de
Constantinopol. Încă din a doua jumătate a secolului al IV-lea, Bisericile din Illyricum
erau sufragane scaunelor episcopale din Serdica sau Tesalonic. La rândul ei, arhiepiscopia
Tesalonicului depindea de scaunul apostolic roman. Papa Damasus (366-384) a pus
bazele unui vicariat apostolic roman la Tesalonic. În virtutea acestui fapt, încă din 381,
episcopul Tesalonicului Acholius acționează în calitate de reprezentant al său sau de
vicar. În 385, papa Siricius (384-399) îi acordă arhiepiscopului Anisius al Tesalonicului
jurisdicție bisericească asupra întregii prefecturi Illyricum; acesta din urmă primește din
partea papei dreptul de a confirma toate
alegerile episcopale în Illyricum, devenind
un veritabil vicar apostolic46. Printr-un
edict promulgat în 421, împăratul Teodosie
al II-lea (408-450) decide să subordoneze
episcopiile din Illyricum scaunului
episcopal al Constantinopolului47. Prin
această măsură, Teodosie al II-lea îl priva pe
episcopul Romei de dreptul de a interveni
pe linie bisericească în prefectura Illyricum.
În ciuda tentativelor unor papi de a-și
subordona prefectura Illyricum, autoritatea pontificală în această regiune rămâne una pur
teoretică. Totuși, Illyricul scapă influenței directe a patriarhiei Constantinopolului48.
Geografia ecleziastică a Illyricum-ului a suferit o ultimă modificare importantă în
timpul domniei lui Iustinian. Prin Novella XI din 14 aprilie 535, împăratul decide înființarea
unei arhiepiscopii autocefale la Justiniana Prima, orașul său natal. Potrivit dispozițiilor
novellei, arhiepiscopul Iustinianei Prima își exercita jurisdicția asupra ansamblului diocezei
Dacia care, astfel, era sustrasă autorității arhiepiscopului Tesalonicului: „… sfințitul episcop
de acum din Prima Iustiniana a patriei mele să devină nu numai mitropolit, ci și arhiepiscop;
și să se afle sub oblăduirea sa anumite provincii, adică atât Dacia mediteraneană însăși cât
Cécile Morrisson (coord.), op. cit., vol. I, pp. 309-310; Jean Meyendorff, Unité de l᾽Empire et divisions
des Chrétiens, traduction de l᾽anglais par Françoise Lhoest, Les Éditions du Cerf, Paris, 1993, pp. 72-73.
46
Cécile Morrisson (coord.), op. cit., vol. I, pp. 124-125, 310; Jean Meyendorff, op. cit., p. 73, 80-81;
în privința vicariatului apostolic de la Tesalonic, vezi S. L. Greenslade, „The Illyrian Churches and the
Vicariate of Thessalonica, 378-395”, în Journal of Theological Studies, 46, 1945, pp. 17-36; R. Honig, Das
sogenannte Vikariat von Illyrikum: Beiträge zur Entwicklung des Kirchenrechtes, Göttingen, 1954.
47
Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, (312-438), vol. I: Code Théodosien
Livre XVI, texte latin Theodor Mommsen, traduction Jean Rougé, introduction et notes Roland Delmaire,
avec la collaboration de François Richard et d᾿une équipe du GDR 2135, (Sources Chrétiennes, N° 497) Les
Éditions du Cerf, Paris, 2005, 2, 45, pp. 212-213.
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și Dacia Ripensis, Moesia Prima, Dardania, provincia Praevalitana, Macedonia Secunda
și partea din Pannonia Secunda care se află în civitas Bacensis”49. De asemenea, jurisdicția
arhiepiscopiei Justiniana Prima se întindea asupra cetăților Recidiva și Litterata situate în
nordul Dunării50. Recidiva a fost identificată cu Arcidava (Vărădia, jud. Caraș-Severin),
în timp ce Litterata a fost identificată cu Lederata, așezare situată tot pe malul stâng al
Dunării, în fața cetății Viminacium (astăzi Kostolac, Serbia)51. Novella CXXXI din 18
martie 545 confirmă autoritatea jurisdicțională și prerogativele arhiepiscopului Iustinianei
Prima: acesta era hirotonit de către sinodul mitropolitan și avea dreptul, la rândul său, să-i
hirotonească pe episcopii săi sufragani52.
Întemeierea arhiepiscopiei Iustiniana Prima reflectă în mod evident acomodarea
geografiei ecleziastice la organizarea politică. Prin crearea acestei arhiepiscopii, împăratul
Iustinian urmărește să limiteze și chiar să elimine din Illyricum autoritatea pontificală și
influența Bisericii romane care se exercitau prin intermediul Tesalonicului. O dovadă în
acest sens o constituie inserarea în Codex Justinianus a legii lui Teodosie al II-lea din 421
care plasa episcopiile Illyricului sub jurisdicția scaunului episcopal al Constantinopolului53.
La aceasta se adaugă faptul că arhiepiscopia Iustiniana Prima nu este plasată sub nicio
autoritate superioară. Arhiepiscopul Iustinianei Prima constituie instanța supremă pentru
toate conflictele regionale și controlează alegerile episcopale. Alegerea arhiepiscopului
Iustinianei Prima este încredințată sinodului mitropolitan, tocmai pentru a nu permite
Bisericii Romei să intervină în această alegere54. Nu în ultimul rând, Novella CXXXI din
545 stipulează că „în eparhiile supuse lui, arhiepiscopul Iustinianei are același rang cu
scaunul apostolic al Romei”55. Cu alte cuvinte, arhiepiscopul Iustinianei Prima este mai
degrabă un înlocuitor al papei decât un vicar56.
La cumpăna secolelor al VI-lea și al VII-lea, geografia ecleziastică a Illyricului
a fost perturbată de invaziile avarilor și slavilor. Bisericile Illyricului au continuat să
depindă de cele două scaune episcopale de la Iustiniana Prima și Tesalonic. Arhiepiscopia
Iustiniana Prima a supraviețuit până în 614-615, când orașul omonim a căzut în mâinile
avarilor. În schimb, arhiepiscopia Tesalonicului s-a menținut de-a lungul secolului al
VII-lea; datorită zidurilor sale solide, Tesalonicul a rezistat repetatelor asedii ale slavilor.
Arhiepiscopul Tesalonicului a continuat să depindă de scaunul apostolic roman. Însă
Nov. XI, 1, p. 94: „… ut Primae Iustinianae patriae nostrae pro tempore sacrosanctus antistes non solum
metropolitanus, sed etiam archiepiscopus fiat, ut certae provinciae sub eius sint auctoritate, id est tam ipsa
mediterranea Dacia quam Dacia ripensis nec non Mysia prima et Dardania et Praevalitana provincia et
secunda Macedonia et pars secundae Pannoniae, quae in Bacensi est civitate”.
50
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autoritatea pontificală în Illyricum a rămas pur teoretică. Corespondența papei Grigorie cel
Mare confirmă intervenția pontifului roman în treburile diferitelor scaune episcopale din
Illyricum. Corespondența papală atestă vitalitatea scaunelor episcopale din Illyricum, însă
în cadrul unei geografii administrative redesenate de invazii. La Sinodul Ecumenic din 680
/ 681, patru episcopi illirieni (Tesalonic, Corint, Gortyna și Atena) au fost considerați drept
legați papali57. La sinodul II Trulan din 692, mitropolitul Gortynei se declara „reprezentant
al întregului sinod al sfintei Biserici a Romei”58. În 731, Illyricum ecleziastic a fost alipit la
patriarhia Constantinopolului de către împăratul Leon al III-lea (717-741).

Concluzii
Izvoarele literare și inscripțiile analizate relevă rolul central pe care îl joacă
Biserica, prin intermediul episcopilor, în viața publică a orașelor bizantine din Illyricum.
Documentele epigrafice menționează mai ales implicarea episcopilor în executarea
lucrărilor publice. Episcopul este perceput de populația orășenească drept conducătorul
firesc al cetății, cel care o apără împotriva abuzurilor administrației municipale. Lucrarea
hagiografică Miracula Sancti Demetrii pune în contrast activitatea benefică a episcopului
și pasivitatea funcționarilor municipali și imperiali. La sfârșitul secolului al VI-lea și
începutul secolului următor, în contextul invaziei avarilor și slavilor în Peninsula Balcanică,
episcopul se substituie autorităților municipale și imperiale, asigurând protecția populației
și organizând rezistența împotriva invadatorilor. Astfel, Biserica devine singurul sprijin și
refugiu al unei lumi aflate în derută.
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Călin Timoc

Sarmații și Ceilalți
Conferința internatională „Sarmatians and the others:
Nomadic and Sedentary Cultures in Central and the
Eastern Europe in the First Half of the Ist Millenium AD”,
29 iunie – 2 iulie 2022, Timișoara
Un evenimentul științific dedicat sarmaților
se impunea de multă vreme la noi în țară și mai
ales în ultimul deceniu când numărul de descoperiri
arheologice atribuite acestor nomazi în Banat s-au
înmulțit în mod semnificativ datorită săpăturilor de
salvare. Încă din septembrie 2020, Muzeul Național
al Banatului din Timișoara împreună cu Institutul de
Arheologie din cadrul Academiei Române, Filiala
Iași, și-a planificat să organizeze un simpozion
internațional dedicat culturii sarmaților din Eurasia.
Însă din cauza pandemiei de SARS-COV2 a tot fost
amânat evenimentul pentru anul 2021, fiind însă
posibilă organizarea lui abia în vara lui 2022. Iar pentru
o mai bună înțelegere a subiectului, organizatorii au
proiectat manifestarea științifică ca fiind una de talie
internațională.
Noua situație economică devastatoare, precum și izbucnirea războiului din Ucraina,
a impus restrângerea subiectul conferinței, la titlul următor: Sarmații și „ceilalți”: culturi
nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est, în prima jumătate a mileniului I. La
manifestarea științifică se vor întâlni peste 50 de participanți din diverse țări (cum ar fi
România, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, SUA, Polonia, Germania) cu interes de
cercetare pentru tema evenimentului. Conferința internațională – prima de acest fel din
România - își propune să sprijine comunicarea între specialiștii tineri și cei consacrați
pentru a discuta despre culturile nomadice și sedentare din Europa Centrală și de Est
în prima jumătate a mileniului I d.Hr. (cu accent principal pe sarmați) și de a dezbate
științific ultimele descoperiri arheologice și antropologice în domeniu.
Abordările au fost diferite (prelegeri, prezentări-poster, display de ceramică), dar au
permis specialiștilor din diverse țari să facă schimb de cunoștințe și abilități metodologice
pe diverse teme (de istorie, arheologie, antropologie, arheozoologie). Discuțiile s-au
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concentrat pe următoarele subiecte:
1. Ce este un „Sarmat” în zilele noastre? Cimitire și comunități din diferite regiuni
ale Europei.
2. Identități culturale în Barbaricum pe Dunărea Mijlocie și Inferioară (în secolele
I – IV d.Hr.): Sarmații și vecinii lor (sciți, daci, germanici etc.).
3. Materiale atribuite popoarelor sedentare și nomade; produse locale versus
importurile romane.
4. Abordări multidisciplinare noi pentru înțelegerea paleodemografiei, a stării de
sănătate, a dietei și a mobilității comunităților sedentare și nomade.
Timișoara a fost ales ca loc propice pentru o astfel de întâlnire științifică, datorită
poziției sale între Est și Vest, fiind situată într-o zonă în care, în vremuri istorice, se știe că
au conviețuit oameni de origine etnică și stil de viață diferit. Muzeul Național al Banatului,
gazda principală a evenimentului (care anul acesta împlinește 150 de ani de existență) este
o importantă instituție culturală din România, cu o colecție impresionantă de antichități
din epoca sarmatică. Toată organizarea conferinței internaționale nu ar fi fost posibilă fără
sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș și parteneriatul pe care îl au muzeele din
Timișoara cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din
Timișoara.
În cadrul prezentărilor au impresionat specialiștii: ucrainianca Valentina
Mordvintseva (prof. univ. la München), cu comunicarea de sinteză „Sarmatian
archaeological culture and its relation to the Sarmatians” și rusul Mikhail Yu. Treister (prof.
univ. la Bonn) cu ampla discuție legată de „Bronze strainers of Eggers 160 / Petrovszky
X.6 type from the burials of the nomads of Asian Sarmatia”. Ambii specialiști au arătat cât
de important a fost zona elenistică a țărmului Mării Negre în evoluția acestei civilizații de
stepă. Practic și primele contacte cu romanii tot în acest areal au avut loc.
Foarte apreciată a fost și prezentarea colegilor sârbi, mai ales a veteranului Stanko
Trifunović, care a făcut un breviar despre săpăturile sale în celebrul sit multistratificat de
la Ciurug – Stari Vinograda incluzând rezultatele sale în context istoric: „Archeological
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culture of Limigantes in the Pannonian Barbaricum”, concluzionând că sarmații târzii ar
putea fi considerați proto-slavi.
Ungaria care are azi poate cei mai mulți specialiști în acest domeniu au venit cu
noutăți importante și au demonstrat prin prezentarea Eszter Istvánovits, Valéria Kulcsár,
Martin Borsódi (Szeged/Nyíregyháza), „Data on the Sarmatian agriculture of the Great
Hungarian Plain”, că sarmații-iazygi în secolele II-III d.Hr. se sedentarizează relativ
repede și trec în revistă numeroasele descoperiri arheologice de unelte agricole și gropi de
provizii din așezările lor dintre Tisza și Dunăre.
Nu au lipsit discuțiile la această conferință pe domeniul antropologiei fizice,
fiind luate în discuție mai analizele de cranii deformate din mediul sarmatic, dr. Cristina
Tica (Univ. Nevada), cu „Bioarchaeological analyses of Sarmatian groups on the Great
Hungarian Plain”, fiind lider de opinie în momentul de față.
Colegii români și basarabeni au venit și ei cu informații noi interesante și
prezentări despre situri noi cercetate, precum și descoperiri de piese arheologice relevante
din mediul sarmatic. Pentru o mai buna diseminare a ideilor și o mai eficientă comunicare
între specialiști s-a preferat instituirea pentru acest gen de prezentări a unei generoase
secțiuni de comunicări-poster, care a fost foarte apreciată de specialiști.
Putem spune fără să greșim prea mult că această primă ediție a conferinței
dedicată culturii și civilizației sarmaților a fost un succes, iar la cererea participanților va
fi proiectată (după tipărirea volumului de comunicări), o a doua ediție, probabil peste vreo
3 ani, tot la Timișoara.
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Valeriu D. Călărășanu

A fost Caesar inițiat în cultul
dionisiac?
Was Caesar initiated into the Dionysian cult?
Abstract: Known especially for his political and military career, Julius
Caesar was also a leading exponent of the Roman priestly world. From
this position, he was able to have a special involvement, as an agent of
influence, in the Hellenistic side of the Mithridatic conflagration, which
connected him with leaders affiliated with the Dionysian priesthood
such as Nicomedes and Cleopatra, but contrasting him with other major
exponents of the same cult, lead by Mithridates.
Keywords: Iulius Caesar, Flamen Dialis, Dionysian priesthood,
Nicomedes, Cleopatra
Cuvinte-cheie: Iulius Caesar, Flamen Dialis, sacerdoțiu dionisiac,
Nicomedes, Cleopatra

Istoricul roman Velleius Patercullus, trăitor în generația de după evenimentele
care ne interesează aici, ne povestește că, în anul 75 î.Hr., pe când Republica Romei
experimenta tensiunile politice, sociale și de securitate globală care aveau să conducă
la transformarea sa în Imperiu, tânărul Iulius Caesar, deja cunoscut în rândul elitelor
romane ca fost opozant al dictatorului Sulla care a dobândit clemența acestuia și și-a
reluat ascensiunea în magistraturile statului prin obișnuitul cursus onorum, a fost
capturat de pirații cilicieni în apropiere de insula Pharmacusa, în timpul uneia dintre
călătoriile sale formativ-diplomatice prin Mediterana Orientală, prilej cu care a dovedit
un comportament demn de un potențial lider de tip eroic. ”Mai târziu, dar pe vremea
când era încă tânăr, el (Caesar – n.n.) a fost capturat de pirați și, pe durata întregii
sale detenții, s-a comportat astfel încât le-a inspirat acestora în egală măsură teamă și
respect. Nici ziua, nici noaptea nu și-a scos pantofii și nici nu și-a desfăcut brâul – căci
de ce ar trebui să fie omis un detaliu de cea mai mare semnificație doar pentru că nu
poate fi împodobit într-un limbaj impunător? — ca nu cumva cea mai mică schimbare
în ținuta lui obișnuită să-l facă să fie suspectat de răpitorii săi, care l-au păzit doar cu
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ochii lor”, afirmă Paterculus1. Episodul atrage atenția și altor istorici romani sau greci –
precum Plutarh (care-l relatează în două contexte2, cu abundență de detalii), Suetonius
(și el generos în detalii)3, Polyaenus4 sau Pseudo-Aurelius Victor5 – de remarcat fiind că
lectura comparativă a versiunilor reținute de toți acești autori nu este de natură să pună
în evidență contradicții, ci doar complementarități.
În plus, episodul se așază aproape perfect
în ceea ce cunoaștem despre contextul temporal
și geografic al scenei evenimențiale în cauză.
Prezența lui Caesar în regiunea Asiei Minor are,
la orizontul de timp dat, o logică și succesiune
motivațională negeneratoare de dileme: după
ce a dobândit în 81 î.Hr. reabilitarea din partea
lui Sulla6, Caesar este trimis la curtea regelui
Nicomedes al IV-lea Bithyniei7 (un suveran
anterior înfrânt de regele Mithridates al VI-lea
al Pontului și, în consecință, motivat să accepte
protectoratul Romei), luptă în anul următor,
pentru scurtă vreme, în flota romană aflată sub
comanda proconsulului Servilius Isauricus al
Ciliciei (angajată, nota bene, în luptă cu pirații cilicieni)8, iar în anul următor căderii în
prizonierat la cilicieni – an în care va fi eliberat prin răscumpărare și se va răzbuna pe
aceștia9 – se va îndrepta spre Rhodos, pentru a fi instruit în arta retoricii în pe atunci celebra
școală de oratorie a lui Apollonius Molon10. Fundalul geo-politic este cel al așa-numitelor
”războaie mithridatice”, o suită de confruntări armate de anvergură supracontinentală
ale Romei cu o coaliției a statelor elenistice, comandată de regele Mithridates al VI-lea
al Pontului, care s-a desfășurat între anii 88-63 î.Hr., cu scurte perioade de acalmie; de
reținut că în anul 75 î.Hr., al capturării lui Caesar de către pirați, tocmai debuta cel deal treilea război mithridatic, iar Cilicia – a cărei flotă va fi în zadar așteptată de armata
lui Spartacus câțiva ani mai târziu, după eșecul acestuia de a deschide un front secundar
în Italia11 – era la acel moment un aliat al lui Mithridates, care va cădea însă rapid sub
controlul Romei, aproape sincron cu preluarea de către romani a regatului Bithyniei, la
moartea lui Nicomedes.
Velleius Paterculus, Historia Romana 2, 41, 3
Plutarh, Bioi Paralleloi/Vieți Paralele, Caesar 1,8-2,4 și Crassus 7,5
3
Suetonius, De Vita Caesarum/Viețile celor 12 Cezari, Caesar 4,1-2
4
Polyaenus, Stratagemata/Stratagemele, 8, 23, 1
5
Pseudo-Aurelius Victor, De viris Illustribus Romae 78, 3
6
Suetonius, op. cit., 1,2-3
7
Plutarh, op. cit., 1, 7-8, Dio Cassius, Historia Romana 43, 20, 2
8  
Suetonius, op. cit., 3, 1. Să notăm, marginal, că etichetarea ca pirați a marinarilor cilicieni este o perspectivă
romană: aceștia sunt inițial o forță armată legitimă a statului Ciliciei, iar apoi, până la lichidarea lor de către
forțele romane, o forță de rezistență a unui stat înfrânt.
9
Velleius Paterculus, op. cit., 2, 41, 3, Plutarh, op. cit., 2, 5-7
10  
Plutarh, op. cit., 3, 1-4
11
Nistorescu 2015
1
2
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Ținând cont de toate acestea, am putea să ne declarăm mulțumiți cu constatarea
că faptul anecdotic pus de istoricii romani pe seama lui Caesar este dacă nu real, foarte
verosimil, dar că importanța sa este cu totul marginală, încadrându-se în procesul de
constituire a legendei unui personaj istoric care, oricum, a marcat un punct de cotitură
în transformarea Romei și a întregii Antichități euro-mediteraneene. Credem însă că,
în spatele acestei aserțiuni, la care subscriem fără rețineri, se află o potențială stare de
lucruri de natură să acorde acestei anecdote aparent marginale statutul de indicator al
unor procese îndeobște invizibile în analiza istorică și, tocmai de aceea, incitant de
analizat. Și vom începe cu observația că tema eroului prizonier la pirați, care ajunge să-și
domine sechestratorii12, este un episod esențial, chiar iconic, al unei hagiografii de primă
importanță pentru spațiul cultural al Mediteranei Orientale: cultul dionisiac, nemijlocit
implicat în confruntarea de forțe care bulversa regiunea chiar la orizontul de timp în care
este plasată întâmplarea anecdotică.
Iată fragmentul de interes din imnul homeric, așa cum a fost el tradus de Ioan
Acsan:
…Dar pe-o corabie cu punte temeinică şi buni vâslaşi

S-au arătat curând tâlharii din largul mării ghiurghiulii
Tirenieni mânaţi de-o soartă vrăjmaşă; la vederea lui
Făcându-şi semne, ei săriră pe mal şi-l înşfăcară iute.
Şi după ce l-au dus pe punte în sinea lor s-au bucurat:
Pe el îl socoteau mlădiţă a regilor iubiţi de Zeus.
Şi urmăreau să-l lege cobză cu funii ce pătrund în carne.
Dar funia părea zvârlugă, zbura cât colo gânjul gros,
Departe de picior şi braţe. El rămânea nepăsător,
Zâmbeau într-una ochii negri: cârmaciul a băgat de seamă,
Către ciracii săi îndată strigând cuvintele acestea:
„Pe cine puneţi voi în funii, smintiţilor, ce fel de zeu
Puternic? vasul nostru zdravăn abia-abia de-l poate duce!
Căci el e Zeus sau Apolo cu arcul numai de argint,
Sau chiar Poseidon: nu-i asemeni cu pământenii muritori,
Ci face parte dintre zeii ce-şi au lăcaşul în Olimp.
Deci hai să-l coborâm degrabă pe ţărmul nesfârşit şi negru,
Deloc să nu-l loviţi cu mâna, ca nu cumva, întărâtat,
Asupra noastră să abată cumplite vânturi şi furtuni!»
/…/
Zis şi făcut: au pus catargul desfăşurându-şi pânza lor.
Când vântul a umflat la mijloc vântreaua, sloboziră-n jur
Odgoanele. Dar dintr-o dată s-au petrecut minuni nespuse
Întâi pe sprintena şi neagra corabie a curs vinaţul,
Licoare dulce, aromată ce răspândea mereu miresme
Divine şi, văzând aceasta, năierii toţi s-au îngrozit.
Pe urmă viţele-de-vie ajunse până sus, pe pânză,
Vezi imnul homeric Eis Dionisou (Homer, Imnuri). Pentru o detaliere a scenariului hagiografic dionisiac,
vezi Nistorescu 2010.
12

63
Se căţărară pretutindeni: se legănau nenumăraţi
Ciorchini, iar iedera verzuie, încolăcită pe catarg,
Era-nflorită şi pe vreju-i frumoase fructe atârnau;
O vâslă nu rămase fără ghirlandă. La vederea lor,
Năierii repede strigară cârmaciului să-ntoarcă prora
Spre ţărm. Dar zeul dinăuntrul corăbiei s-a preschimbat
În leu cumplit şi de pe teugă răgea turbat; mai către mijloc
A plăsmuit şi-un urs cu părul zbârlit - un alt prilej de spaimă.
Stătea în două labe ursul; din înălţimea prorei leul
Rotea priviri ucigătoare. Tâlharii au  fugit spre pupă
Împrejmuindu-l pe cârmaciul ce dovedise-nţelepciune…

Compararea imnului homeric cu anecdota pusă pe seama lui Caesar atestă, la
un prim nivel, faptul că motivul eroul-înfruntând-pirații are, în chiar arealul în care
determinismul istoric îl plasează pe cel care avea să devină lichidatorul Republicii Romei
– nota bene, Cilicia este situată în proximitatea Tyrului – un prestigiu cultural aparte,
care-l face preferat în narațiunile cu scop eroizator. La un nivel mai profund ne aflăm
în fața posibilității ca anecdota despre Iulius Caesar să reprezinte ecoul unor informații
despre inițierea sa în misterele dionisiace.
Înainte de a expedia afirmația drept hazardată, merită să facem o observație
ancorată în istoria factuală atestată: Caesar nu este un personaj străin de organizațiile de
tip sacerdotal și de manifestările acestora, ba chiar dimpotrivă. În anul 86 î.Hr. sau imediat
după, într-un moment așadar în care unchiul său Gaius Marius deținea controlul politic
la Roma, iar socrul Lucius Cornelius Cinna își exercita al patrulea mandat de consul,
Iulius Caesar a fost desemnat Flamen Dialis (șef al sacerdoțiului dedicat zeului suprem
Jupiter și, totodată, al Colegiului Flamenilor)13, demnitate pe care o va exercita până în
jurul anului 81 î.Hr., când Sulla, noul stăpân
discreționar al politicii romane, îl va depune
din această demnitate, permițându-i însă să
rămână membru al Colegiului Flamenilor14,
ba chiar împiedicând alegerea unui alt
Flamen Dialis, astfel încât Caesar să poată
exercita de facto atribuțiile acestuia și pe mai
departe15. Așadar, la momentul întâmplării
cu pirații cilicieni, Caesar nu este un
oarecare tânăr aristocrat roman, fie el și angajat în misiuni de conducere politico-militară,
ci exponentul la vârf al celui mai important sacerdoțiu al Romei, al cărui corespondent în
lumea elenistică era reprezentat tocmai de sacerdoțiul dionisiac. Dar și după episodul cu
pirații cilicieni, relația lui Caesar cu sacerdoțiul suprem de la Roma rămâne una extrem
de apropiată, în anul 73 î.Hr. el fiind desemnat chiar Pontifex Maximus, ca succesor al
Velleius Paterculus, op. cit., 2, 43, 1
Statutul sacerdotal de care se bucura Caesar pare să fi constituit elementul-cheie al clemenței de care a
dat dovadă Sulla față de nepotul celui mai important adversar politic, clemență care a evoluat rapid spre
reintegrarea lui Iulius Caesar în structurile de vârf ale puterii de la Roma.
15
Rupke 2008, p. 734-735
13
14
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consulului C. Aurelius Cotta16.
Un alt element de neignorat în ceea ce privește validarea prezumției unei erlații
speciale a lui Iulius Caesar cu sacerdoțiul dionisiac este faptul că adversarul cel mai
important al Romei din acel moment, Mithridates, liderul coaliției elenistice, fusese
zeificat întru Dionysos17 în debutul cruciadei sale antiromane, asumându-și chiar numele
zeului suprem18 pentru a conferi caracter de război sacru19 mobilizării de forțe împotriva
învingătorilor Cartaginei. De altfel, cei mai mulți aliați majori al lui Mithridates – printre
ei, faraonul elenistic Ptolemeu al IX-lea Soter (cel desemnat în titulatura regală drept
”geamăn al fiului lui Isis/Semele”)20, geto-dacii Deceneu și Burebista, preotul-diplomat
Acornion din Dionysopolis, deloc în ultimul rând traco-maedul Spartacus – sunt
intim conectați cu sacerdoțiul dionisiac, fapt care va atrage asupra acestuia din urmă,
pe termen lung, cele mai dure represalii din partea învingătorilor romani. Avem aici o
formală contradicție metodologică: prezumăm că Iulius Caesar a fost inițial în sacerdoțiul
dionisiac în contextul în care el era angajat la cel mai înalt nivel în confruntarea politicomilitară cu exponenții acestuia. Ne grăbim să precizăm că, evident, nu vedem posibila
inițiere dionisiacă a lui Caesar ca pe o manifestare de credință, ci ca pe o tentativă de
manipulare politică a relațiilor de natură sacerdotală, pe fondul preexistenței unei
rețele de intercomunicare de dimensiuni vaste între sacerdoțiile dominante din spațiul
circummediteranean, cu obiectivul deductibil al cunoașterii adversarului, al constituirii
unor pârghii de influență și al subminării unei baze de sprijin de care beneficia gruparea
din jurul lui Mithridates.
Regele Nicomedes al IV-lea al Bithyniei pare să fi fost vectorul ideal al acestei forme
de manifestare a agentului de influență Caesar. Alungat de pe tron în anul 91 î.Hr. chiar de
căre Mithridates și refugiat la Roma, el va fi repus în demnitatea de rege al Bithyniei în
anul imediat următor, la intervenția și cu sprijinul ambasadorului roman Manius Aquillius
(deloc întâmplător, un partizan politic apropiat al lui Gaius Marius, unchiul lui Caesar21);
va rezista pe tron doar doi ani, fiind din nou înfrânt de Mithridates în 88 î.Hr. și din nou
repus pe tron la intervenția Romei, în 84 î.Hr.22, de această dată cu prețul angajamentului
de a ceda Romei regatul la moartea sa. Supranumele Philopator – ”adorator al Tatălui”
pe care și-l atribuie Nicomedes, politonim altminteri de largă răspândire printre suveranii
elenistici, sugerează asumarea statutului de fiu al divinității supreme, adică apartenența
la sacerdoțiul dominant în regiune, cel dionisiac. În același timp, Nicomedes nu se
Velleius Paterculus, op. cit., 2, 43, 1-2
Actul este certificat printr-o inscriție de la anctuarul din Delos, dedicată prin anul 93 î.Hr. regelui Pontului
de către Dicaeus, preotul lui Serapis (sincretism al divinității supreme Dionysos al traco-grecilor și Osiris
al egiptenilor)
18
De observant că politonimul lui Mithridates al VI-lea Eupator Dionysos certifica simbolic și protectoratul
unei alte divinități supreme, zeul iranian Mithra (corespondent deopotrivă al lui Zeus/jupiter și ApolloDionysos).
19  
O reacție romană care certifică caracterul de război sacru al confruntării cu forțele lui Mithridates o
constituie acordul lui Sulla ca trupele sale să devasteze, în anul 86 î.Hr., sanctuarul lui Apollo-Dionysos de
la Delphi.
20  
Bennett 2019, s.v.
21
Hind 1994, p. 143-144
22
Appian, Mithridates 7, 10, 11, 13
16
17
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numără (din motive deja evidente) printre cei care se aliniază politicii de război sacru
pe care Mithridates o lansează cu sprijinul sacerdoțiului în cauză, devenind astfel pentru
sacerdotul Caesar interlocutorul ideal în familiarizarea cu specificul cultului dionisiac și
– poate mai ales – în stabilirea de relații privilegiate înăuntrul acestuia. Una dintre aceste
relații privilegiate, de imediată atestare, este dovedită de facilitarea accesului la școala de
retorică a lui Apollonius Molon (și acesta purtătorul unui antroponim direct conectabil la
sacerdoțiul apollo-dionisiac), care-i va asigura lui Caesar reputația (indispensabilă pentru
cariera politică romană) de orator de talent.
Avem a adăuga aici și relația privilegiată pe care Caesar, devenit între timp liderul
suprem al politicii de la Roma, o va dezvolta cu ultimul faraon al Egiptului elenistic,
legendara regină Cleopatra. Coincidență sau nu, și aceasta poartă supranumele Philopator,
ca și Nicomedes; și ea, precum ultimul rege al Bithyniei, va experimenta un exil la Roma,
în anul 58 î.Hr., în anturajul tatălui său Ptolemeu al XII-lea Auletes, care – subliniem este supranumit Neos Dionysos și Philopator.
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Daniel Haiduc

Superstiţie şi magie
în romanul latin
Superstition and magic in the latin novel
Abstract: In general, the Roman rulling elite considered, not without
reason, the magic practices as being dangerous and its promoters as frauds.
As a result, the Roman government often tried, always unsuccessfully, to
forbid the use of magic by enacting laws and persecuting the paractitioners
of magic. However magic didn’t disappear from Rome and the latin novels
provides an interesting view of the many ways in which the magic element
is embedded into the fabric of the roman society.
Keywords: superstition, magic, Roman Empire, imaginary, astrology
Cuvinte-cheie: superstiție, magie, Imperiul Roman, imaginar, astrologie

Religia romană, deşi constituia un sistem bine organizat de disciplinare morală,
nu a fost niciodată o sursă de mare entuziasm şi efervescenţă în rândul populaţiei1, iar
omul roman al secolului I, confruntat cu extinderea orizontului geografic şi cu apariţia
în peisaj a unor sisteme religioase şi filosofice diferite, nu putea fi decât îngrijorat de
perisabilitatea credinţelor sale originale, moştenite de la generaţiile anterioare. Este de
înţeles, în acest context, de ce gândurile sale au început să se îndrepte din ce în ce mai
mult către interior, către stabilirea unor raporturi mai degrabă personale cu lumea din jur,
aşadar către construirea unui imaginar personal mai consistent, de natură să elimine unele
dintre constrângerile pe care religia veche le impunea asupra imaginarului colectiv. Un
imaginar care era însă mai vulnerabil la superstiţii, la modalităţi de gândire improvizate şi
la imagini mentale greu de integrat şi explicat altfel decât prin prezenţa magicului.
Ştim că, în general, atitudinea elitei romane faţă de magie era una de respingere din
cauza temerilor că ar fi putut submina elementele structurale ale societăţii, ceea ce explică,
în paranteză fie spus, şi atitudini de genul stigmatizării de către Tacitus a creştinismului,
considerat de el a fi doar o exitiabilis superstitio2. Este interesant însă că, dacă în cazul
poveştilor în care apar zeii oficiali, acţiunile acestora sunt în general analizate şi criticate
conform unei logici funcţionale specifice religiei romane, în cazul acestor poveşti cu
1
2

Rankin 1971, p. 16.
Tacitus, Annales, XV.44.4.
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conţinut magic nu există aproape niciun comentariu – este chestionată doar onestitatea
naratorului –, ascultătorii preferând să treacă repede mai departe, conştienţi parcă de
incapacitatea de a le integra într-un imaginar personal deja saturat de mister, de fapte
ireconciliabile.
În ciuda dezaprobării superstițiilor în
public, sau poate tocmai de aceea, Petronius
acordă un spațiu destul de important
poveștilor cu substrat magic istorisite de
participanții la Cena Trimalchionis, fără însă
a fi evident dacă urmărește obținerea vreunui
efect comic sau de altă natură. Regăsim
în dialogurile Satyricon-ului referințe la o
serie întreagă de credințe acceptate în cadrul
imaginarului colectiv roman, credințe pe care personajele nu le dispută. Astfel, se confirmă
ideea că, la romani, tălmăcirea viselor constituia un factor important în deciziile oamenilor
(„Et ideo medicinam somnio petii iussaque sum vos perquirere…”3), însă aflăm din textul
petronian și despre spiriduşi care păzesc comori ascunse, iar persoana care reuşeşte să fure
scufia unui astfel de spiriduș se îmbogăţește. În contextul specific al dialogului respectiv,
afirmația are, fără îndoială, o conotație ironică, însă personajul însuși pune credința pe
seama imaginarul colectiv – „Sed quomodo dicunt – ego nihil scio, sed audivi…”4 –, ceea
ce face ca imaginea să capete valoare de referință în cadrul acestuia. Avem de asemenea
povestea pricoliciului, spusă de Niceros, pe care nu știm exact cum să o încadrăm, sau
povestea lui Trimalchio despre fiinţele fantastice numite strigii (striges) care sug sângele
nounăscuţilor5. Este interesant că o altă referință la strigii apare și în întrebarea adresată
de bătrâna Proselenos lui Encolpius: „Quae striges comederunt nervos tuos”6, probabil o
expresie populară care fixează, astfel, locul strigiilor în imaginarul colectiv roman.
Tot în categoria superstițiilor intră și problematica astrologică. În cazul lui
Petronius, semnificațiile amuzante date zodiilor de către Trimalchio nu constituie un
episod întâmplător, influența astrologilor în vremea lui Petronius fiind destul de mare.
Autorul chiar își pune personajul se laude cu faptul că a fost sfătuit în afaceri de un
astrolog grec numit Serapa. Deoarece autorul nu obosește niciodată să-l ironizeze pe
Trimalchio, se poate deduce că amestecul astrologilor în probleme economice nu era o
idee chiar bună în epocă. Într-adevăr, există informații conform cărora „astrologii, cei
care ghiceau viitorul după poziția stelelor, au fost expulzați de mai multe ori din Italia,
o dată sub domnia lui Augustus și altă dată sub Tiberius”7. Apuleius accentuează și mai
mult rolul astrologiei în viața oamenilor prin relatarea unui episod în care măgarul Lucius
încape pe mâna lui Filebus și a cetei sale de escroci care câștigă bine din vânzarea de
oracole, prorociri standard ajustate discret pe măsura clientului astfel încât prevestirile să
„Am căutat leacul în somn şi mi s-a poruncit în vis să vă găsesc…” (Satyricon XVII).
„Dar se zice – eu nu știu nimic, dar am auzit de la alții…” (Satyricon XXXVIII).
5
Satyricon LXIII.
6
„Ce strigii ți-au mâncat puterile?” (Satyricon CXXXIV).
7
Eugen Cizek în Petronius 1991, p. 136.
3
4
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aibă întotdeauna o notă pozitivă. O mulțime de oameni de toate condițiile erau dispuși să
plătească cu sume importante pe cei care, purtând statuia unei zeițe siriene8 și îmbrăcați
cât se poate de strident (descrierea lui Apuleius este amănunțită, ceea ce ne face să
credem că este vorba despre scene pe care le-a văzut în realitate), susțineau că sunt preoți
adevărați, înzestrați cu har.
Tot la Apuleius apare și concepția potrivită căreia, dacă aparițiile din timpul
somnului de zi sunt în general mincinoase („diurnae quietis imagines falsae perhibentur”9),
cele din timpul nopții sunt demne de luat în considerare deoarece ele („nocturnae visiones
contrarios eventus nonnunquam pronuntiant”10). Din perspectiva imaginarului, conceptul
de prevestire, de privire în viitor, este unul complex deoarece, pe de o parte, conținutul
acesteia trebuie să rămână ancorat, cel puțin parțial, în realitate, în contextul evenimentelor
care l-au generat, iar pe de altă parte el este dedus de obicei din semne sau imagini stranii,
nestructurate, ce trebuie interpretate. În plus, priceperea interpretării viselor nu era la
îndemâna oricui, fapt ilustrat foarte bine într-un episod din Măgarul de aur:
„… sub ipsa enim mensa, quae reliquias prandii gerebat, terra dehiscens
imitus largissimum emicuit sanguinis fontem […] omne vinum in omnibus
doliis ferventi calore […]. Visa est mustelae etiam mortuum serpentem
forinsecus mordicus attrahentes, et de ore pastoricii canis virens exsiluit
ranula ipsumque canem qui proximus consistebat aries appetitum unico
morsu strangulavit.”11
Șirul de minuni produse simultan este interpretat
corect ca semn prevestitor ale unei groaznice nenorociri
(care se și întâmplă), însă nimeni nu știe exact despre ce
nenorocire poate fi vorba. Semnele trezesc spaimă și
descurajare, oamenii se întreabă ce trebuie să facă, ce
jertfe și cărui zeu să se roage. Acest tip de reacție este mai
important pentru noi decât povestea în sine care, în acest
caz, are ca subiect o ceartă sângeroasă în care o întreagă
familie este omorâtă.
Să amintim aici și trimiterile la creștinism pe care le
face Apuleius în romanul său. Evident, în secolul al II-lea
d.Hr. creștinismul nu este încă foarte răspândit, iar pentru
autor el înseamnă doar o sumă de superstiții cu pretenții de
credință concurentă. Fără îndoială autorul a venit în contact
Atargatis, zeiță cu un templu renumit la Hierapolis (cf. I. Teodorescu în Apuleius 1968, p. 205).
Măgarul de aur IV.27.
10
„prevestesc, de cele mai multe ori întâmplări cu totul contrarii” (Măgarul de aur IV.27).
11
„… sub masa pe care se aflau încă resturile ospățului pământul se despică adânc și din el țâșni un foarte
bogat izvor de sânge […] tot vinul păstrat acolo … fierbe cu clocote în butoaie […]. Tot atunci s-a văzut o
nevăstuică trăgând cu dinţii din gaura lui un șarpe mort. Din gura unui câine ciobănesc țâșni o broscuță verde
și însuşi câinele, atacat de un berbec, care se afla lângă el, fu gâtuit de acesta dintr-o singură mușcătură.”
(Măgarul de aur IX.34).
8
9
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cu creștini, respectiv cu texte creștine, în călătoriile sale de-a lungul Imperiului Roman12,
poate chiar cu textul vitriolant al lui Marcianus Aristides care atacă, printre altele, cultul
lui Isis13 sau cu lucrarea Apologeticus a lui Tertulian, în care autorul creștin relatează cum
unii africani credeau că adepții creștinismului ar fi adorat capul unui măgar („somniastis
caput asininum esse deum nostrum”)14. În acest context, nu este de mirare că Apuleius,
al cărui obiectiv principal, după cum am văzut deja, era să promoveze credința isiacă,
s-a simțit obligat să răspundă, la rândul său, în mod agresiv la această ofensivă asupra
religiei sale și a filosofiei platonice în general. Includerea în Metamorfoze a mitul lui
Amor și Psyche este considerată ca făcând parte din strategia lui Apuleius de contracarare
a creștinismului, însă există în roman un episod mult mai relevant în acest sens, anume cel
al interacțiunii lui Lucius cu soția brutarului, în cartea a IXa. Traducătorii sunt în general
de acord că femeia cea rea este înfățișată de autor ca adeptă a noii religii monoteiste,
citând, în acest sens, pasajul: „… tunc spretis atque calcatis divinis numinibus in vicem
certae religionis mentita sacrilega praesumptione dei, quera praedicaret unicum…”15.
Soția brutarului este descrisă de Apuleius ca „saeva scaeva viriosa ebriosa pervicax
pertinax”16, un exemplu relevant pentru stilul pompos, ritmat, al prozei lui Apuleius care
aici combină rima cu aliterația. Astfel de fraze subliniază dificultatea traducerii romanului
și putem înțelege de ce încercările repetate de a păstra atât sensul, cât și forma originalului
nu sunt foarte reușite.
În ce privește magia, ambele romane amintite, Satyricon și Măgarul de aur,
confirmă faptul că aceasta era o practică destul de răspândită în societatea romană a
primelor secole din mileniul I d.Hr., deși vorbim despre o perioadă de interdicții, în care
cei prinși cu astfel de activități erau aspru pedepsiți. Din acest motiv, acceptarea existenței
practicilor magice de către personalități culturale importante ale epocii nu este decât o
recunoaștere a imposibilității autorităților de a le stopa cu totul. Plinius Maior este unul
dintre cei care condamnă magia și îi numește pe practicanții ei falși magicieni, dar tot el
afirmă că magia în sine conține o sămânță de adevăr și că „defigi quidem diris precationibus
nemo non metuit”17. Din perspctiva imaginarului, putem interpreta această situație ca un
eșec al imaginarului colectiv, controlat în mare parte de propaganda oficială, de a oferi
modele inteligibile pentru toate experiențele umane sau de a oferi spațiu de manifestare,
în sensul flexibilității structurilor, unor aspirații personale ale oamenilor obișnuiți. În
Sfârșitul secolului al II-lea a coincis cu răspândirea creștinismului în întreaga zonă a Africii de Nord, locul
de naștere al lui Apuleius, Madaura, fiind unul din centrele principale. Informații detaliate despre această
perioadă din istoria creștinismului oferă Tertulian (aprox. 155 – 225 d.Hr.) care afirmă: „Hesterni sumus,
et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias,
palatium, senatum, forum; sola vobis reliquimus templa.” („Existăm doar de ieri și totuși am împânzit toate
locurile voastre: orașe, insule, cetăți, municipii, piețe, chiar castre, triburi, decurii, palatul, senatul, forul –
nu v-am lăsat decât templele zeilor voștri” – Tertulian, Apologeticus XXXVII).
13
Aristides, Apology XII (http://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html).
14
Tertulian se referă și la o poveste care circula în epocă, potrivit căreia un condamnat la moarte în
amfiteatru l-a ridiculizat pe zeul creștin purtând urechi de măgar și o copită, poveste care ar fi provenit
dintr-o neînțelegere a practicilor evreiești descrise de Tacitus în Historia (Tertulian, Apologeticus XVI).
15
„Ea disprețuia și călca în picioare sfintele divinități și, în locul adevăratei religii, pretindea că are cultul
mincinos al unui zeu pe care care-l numea singur și unic.” (Măgarul de aur IX.14).
16
„răutăcioasă, crudă, stricată, bețivă, arțăgoasă, încăpățânată” (Măgarul de aur IX.14).
17
„nu există nimeni care să nu se teamă de vrăji” (Plinius Maior, Naturalis Historia, XXVIII.4).
12
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acest context, persistența magiei este explicabilă deoarece ea a constituit dintotdeauna
o soluție facilă de completare și extindere a imaginarului personal. Pe de altă parte, este
justificată și acțiunea autorităților deoarece, la nivelul imaginarului colectiv, magia devine
distructivă prin alterarea structurilor sale și introducerea unor relații temporare, aleatorii,
niciodată confirmate. Nu este vorba despre elementul fantastic, însemnând totalitatea
ființelor supranaturale imaginabile, ci de practici magice explicite, de acțiuni umane care
au ca obiect secretul, invocarea, ritualul sau chiar o bio-chimie rudimentară.
În acest sens, mesajul transmis de Apuleius în romanul său este cât se poate de clar:
omul se apropie curios de magie, pe care o vede ca pe o modalitate facilă de cunoaștere a
lumii și, în general, de rezolvare a tuturor problemelor, dar își dă seama că e o cale greșită.
Exemplul lui Lucius este, astfel, cât se poate de relevant. El își exprimă, încă de la început,
dorința de a cunoaște secretele magiei, dar ne dăm seama repede că este vorba, în fapt, de
o nerăbdare bolnavă pe care partenerul său de drum nu o poate potoli, deși apelează la o
întreagă imagistică pentru a sugera absurditatea pretenţiilor magiei de a reconfigura lumea
după voie:
„Istud mendacium tarn verum est, quam si quis velit dicere magico
susurramine amnes agiles reverti, mare pigrum colligari, ventos inanimes
exspirare; solem iuhiberi, lunam despumari, stellas evelli, diem tolli,
noctem teneri.”18
Răspunsul lui Lucius este revelator în privința modul său de gândire deoarece el
nu se mulțumește să-și reitereze deschiderea totală faţă de cunoaştere, indiferent de sursa
acesteia, ci acordă și un gir practicilor magice ca modalități concrete și facile de acțiune
asupra lumii:
„... toate astea sunt curate minciuni şi au tot atâta valoare ca şi cum ai susţine că sunt de ajuns câteva
cuvinte magice, încet mormăite de un vrăjitor, pentru ca râurile cele mai repezi să se întoarcă la izvorul
lor, marea să rămână-n nemişcare, încătuşată, vânturile să înceteze de a mai bate, soarele să se oprească-n
loc, lunii să-i fie răpită lumina, stelele să fie culese de pe cer, ziua sa dispară şi noaptea să dureze-n veci.”
(Măgarul de aur I.3).
18
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„Tu vero crassis auribus et obstinato corde respuis quae forsitan vere
perhibeantur. Minus Hercule calles pravissimis opinionibus ea putari
mendacia, quae vel auditu nova vel visu rudia vel certe supra captum
cogitationis ardua videantur; quae si paulo accuratius exploraris, non
modo compertu evidentia, verum etiam factu facilia senties.”19
După stabilirea atitudinii personajului său față de magie, Apuleius trece la
convingerea cititorului că puterile magice pe care diversele personaje le menționează
„întâmplător”, deși aparent arbitrare și ilogice, sunt totuși posibile. Prin folosirea unor
cuvinte similare în prezentarea vrăjitoarei și ghicitoarei Meroe20, printre care „potens
caelum deponere, terram suspendere, fontes durare, montes diluere, manes sublimare,
deos infimare, aidera extinguere, Tartarum ipsum illuminare”21, el le fixează în memoria
cititorului. Apoi autorul începe să amestece realitatea și imaginarul. Personajul său este
atât de impresionabil încât începe să creadă cu adevărat că decorul şi statuile din casa
Byrrhenei sunt animate sau că aparența realităţii spațiului thessalian, pe care îl asociase
deja magiei, ascunde o lume magică ce poate fi descoperită:
„[…] reputansque me media Thessaliae loca tenere, quo artis magicae
nativa contamina totius orbis consono ore celebrentur, fabulamque illam
optimi comitis Aristomenis de situ civitatis huius exortam, suspensus
alioquin et voto simul et studio, curiose singula considerabam. Nee fuit
in ilia civitate quod aspiciens id esse crederem quod asset, sed omnia
prorsus ferali murmure in aliam effigiem translata, ut et lapides quos
offenderem de homine duratos, et aves quas audirem indidem plumatas, et
arbores quae pomerium ambirent similiter foliatas, et fontanos latices de
corporibus humanis fluxos crederem. Lam statuas et imagines incessuras,
parietes locuturos, boves et id genus pecua dicturas praesagium, de ipso
vero caelo et iubaris orbe subito venturum oraculum.”22
„Fireşte, tu nu-ţi dai de loc seama că, din pricina unor păreri foarte greşite, noi socotim ca neadevărate o
mulţime de lucruri numai pentru că n-am mai auzit de ele, pe care nu le-am mai văzut, sau care cel puţin ni
se par mai presus de puterea noastră de înţelegere, dar, dacă le cercetăm mai de-aproape, vedem ca sunt nu
numai uşor de priceput, ci chiar lesne de îndeplinit.” (Măgarul de aur I.3).
20
Vrăjitoarea Meroe este comparată cu Medeea, alcătuind o suprapunere interesant de ficțiune și mit.
21
„poate să coboare bolta cerului, să ţie pământul spânzurat în văzduh, să oprească apele, să topească munţii,
să cheme sufletele morţilor din iad, să coboare zeii pe pământ, să întunece astrele, să lumineze chiar şi
Tartarul” (Măgarul de aur I.8).
22
„Mă gândeam că mă aflu în mijlocul Tesaliei, ţara vestită în tot universul prin meşteşugul vrăjitoresc, şi ca
cele povestite de încântătorul meu tovarăş de drum, Aristomene, s-au petrecut în cuprinsul acestui oraş. Cu
toate acestea, neştiind încotro să-mi îndrept dorinţele şi curiozitatea, mă uitam la fiecare lucru cu cea mai
mare atenţie. Din tot ceea ce vedeam, îmi închipuiam că nimic nu era aşa cum se înfăţişează în realitate. Mi
se părea ca absolut totul se metamorfozase prin puterea infernală a unor descântece. Astfel, pietrele de care
mă loveam, în închipuirea mea erau oameni împietriţi, păsările pe care le auzeam, oameni acoperiţi cu pene,
arborii de dincoace şi de dincolo de zidurile oraşului, şi aceştia erau tot oameni încărcaţi cu frunze, iar apele
curgătoare izvorau din trupurile lor omeneşti; credeam că statuile şi icoanele erau gata să pornească, zidurile
să vorbească, boii şi celelalte vite de acelaşi fel să facă profeţii, că din cer chiar, din cerul adevărat şi din
globul înflăcărat al soarelui vor sosi pe neaşteptate anumite prorociri.” (Măgarul de aur II.1).
19
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Personajul lui Apuleius este decis să afle secretele magiei, iar idila sa cu Photis,
presărată cu scene de sex, nu este decât o parte a planului pe care îl pune la cale. O nouă
avertizare, primită de această dată de la Byrrhena cu referire directă la Pamfile, soţia
vrăjitoare a lui Milo, este zadarnică:
„maga primi nominis et omnis carminis sepulchralis magistra creditur,
quae surculis et lapillis et id genus frivolis inhalatis omneuu istam lucem
mundi sideralis imis Tartari et in vetustum chaos submergere novit23 […]
Tunc minus morigeros et viles fastidio in saxa et in pecua et quodvis animal
puncto reformat, alios vero prorsus extinguit.”24
Nici măcar povestea dramatică a oaspetelui Telyfron și a întâlnirii sale cu vrăjitoarele
nul înspăimântă pe Lucius, ba chiar îi întărește convingerea despre puterile nemărginite
ale vrăjitoriei, anticipând întâmplările din următoarele capitole. Cadrul este acum pregătit
pentru ca Lucius să-şi împlinească destinul. Observăm cum Apuleius are în permanență grijă
să-l facă pe personajul său singurul răspunzător
de ceea ce i se va întâmpla. Întâlnirea cu răul din
afară, întruchipat de vrăjitoare, nu este, de fapt,
o întâlnire pentru că Pamphile nu este conştientă
de prezența lui Lucius atunci când se transformă
în bufniţă. Având acum dovada puterilor magice,
acesta este cuprins de o dorinţă de nestăvilit de a
testa, la rândul său, poțiunea care să-l transforme
în vultur și se imaginează deja în zbor: „ipsius
aquilae sublimis volatibus toto caelo pervius et
supremi lovis certus nuntius vel laetus armige”25.
Folosirea simbolurilor puterii, vulturul şi
trăsnetul, pentru a sugera dorința lui Lucius de
a se vedea în compania zeilor, ilustrează perfect
starea sa de surescitare în anticiparea metamorfozei mult dorite. În finalul scenei, Lucius
nu este transformat, ci se transformă singur, din proprie voință, iar faptul că e vorba de alt
animal decât cel visat nu schimbă situaţia. Personajul lui Apuleius nu a făcut decât să-și
dorească depăşirea condiţiei umane, fără însă a-și imagina că, în urma transformării, ar
putea să devină „mai puţin” decât fusese.
Merită să menționăm aici și relația pe care Apuleius o stabilește între începutul și
sfârșitul romanului prin similaritatea descrierii puterilor presupuse ale unei vrăjitoare și
cele ale zeiței Isis, căreia Lucius i se roagă înainte și după inițiere:
„E o vrăjitoare cunoscută de toţi şi e socotită meşteră în tot felul de vrăjitorii de morminte. Cu ajutorul
unor beţişoare, pietricele şi cu alte nimicuri de acest fel, peste care suflă, ea poate să arunce toate astrele de
pe bolta cerului în adâncurile Tartarului şi să cufunde lumea în haosul străvechi.” (Măgarul de aur II.5).
24
„Apoi, pe cei mai puţin binevoitori, pe care-i urăşte din cauza dispreţului ce-i arată, într-o clipă îi transformă
în pietre, în berbeci, în oi sau în orice alt animal, iar pe alţii îi distuge pur şi simplu.” (Măgarul de aur II.5).
25
„aş străbate toată întinderea cerului într-un zbor sublim de vultur, ca un vestitor demn de încrederea
marelui Jupiter, sau ca fericit purtător al trăsnetelor lui” (Măgarul de aur III.23).
23
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„qua fatorum etiam inextricabiliter contorta retractas licia, et Fortunae
tempestates mitigas, et stellarum noxios meatus cohibes. Te superi colunt,
observant inferi tu rotas orbem, luminas solem, regis mundum, calcas
Tartarum. Tibi respondent sidera, redeunt tempora, gaudent numina,
serviunt elementa: tuo nutu spirant flamina, nutriunt nubila, germinant
semina, crescunt germina”26.
Diferența o face intenția creatoare a zeiței Isis, în opoziție cu intenția eminamente
distructivă a vrăjilor. Deși aceste înșiruiri sunt distincte și îndepărtate în economia textului,
fără îndoială Apuleius a intenționat să creeze acest contrast.
Mai puțin vizibilă în Satyricon, magia este totuși o parte importantă a lumii lui
Petronius. Ea apare, într-o formă sau alta, în poveștile spuse de diverse personaje, iar în
finalul romanului (atât cât s-a păstrat), Encolpius o întâlnește pe preoteasa Oenotheea,
care se laudă cu abilități extraordinare, similare lui Pamfile: „His ego callens / artibus
Idaeos frutices in gurgite sistam / et rursus fluvios in summo vertice ponam”27. Imaginarul
petronian este vag în acestă privință, el doar postulează în mod rațional existența unei
dimensiuni magice, fără a încerca să facă și dovada prezenței concrete a acesteia. Mai
degrabă rațiunea creează un set de condiții imposibile pe care le declară apoi posibile prin
intermediul magiei.
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Comentariu
Dan Negrescu

Globalizare și verbozitate,
sub semnul etimonului
Conferință susținută la Congresul Internațional al
Universității „Apollonia” din Iași, ediția XXXII,
în 28 februarie 2022
Schimbările sunt de regulă dubioase, îndoielnice, etimologic judecând, adică în
doi peri; pe de o parte e limpede că sunt utile cuiva, unora, iar pe de alta distrug ceva.
Din terminologia fulminant turbulentă a ultimelor vremuri, globalizatoare, paradigma
pare să se detașeze net, comparativ cu (in)competența, cu sustenabilitatea, etc. Repet:
îmbogățirea vocabularului trebuie să pornească de la cunoașterea etimonului, nu de la
dorința herostratică – după cum vom vedea – de afirmare sterilă.
Se poate constata că dorința fierbinte de sustenabilitate, indiferent de domeniu și
înțelesuri, presupune evaluarea competențelor de către incompetenții domeniului cel mai
adesea. Rezultatul este schimbarea paradigmei, oricum necunoscută, paradigma supusă
violului adică.
Maimuțăreala intelectualist occidentală a început cu implementarea dar, nefiind
suficient de amplă, s-a trecut la antamare („trebuie să antamăm”); în fapt nimic nou, fiind
continuarea a ceea ce numea Maiorescu „adâncirea prăpastiei” dintre nevoile omului de
rând și ifosele celor (ce se cred) de sus. Au urmat alți și alți termeni teribili. Referitor la
paradigmă însă, ca termen, putem suspecta un anume snobism de sorginte neofanariotă
pornind de la sonoritatea de tip grecesc; și totuși eroare: termenul e din latină, paradigma,
-ae, preluat, e drept din greacă, numai că limba romanilor i-a deschis calea către celelalte
limbi care i-au urmat. În ultimă instanță esențial e cine i-a dat viață viitoare unui termen.
Și de aici marea problemă pentru paradigmaticii cu orice preț: romanii i-au dat două
înțelesuri indubitabile exemplu, model. Prin urmare inscripții sau afirmații de genul
„schimbăm paradigme”, „e necesară schimbarea paradigmelor” denotă fie necunoașterea
termenului, fie prostie herostratică. Dorința de a schimba cu orice preț exemple, modele,
adică paradigme verificate, denotă impotență mentală cu atât mai mult cu cât nu se specifică
niciunde ce se pune în loc. Adică, pe linia grecului antic, dacă nu poți să te afirmi cu ceva
constructiv, dai foc templului și tot rămâi în istorie.
Dintre nenumăratele exemple paradigmatice voi cita la întâmplare unul din
imediata mea apropiere spațială: „Progres. Schimbări de paradigmă. … ”, adică „o
reflecție artistică” în care cele arătate (nu are importanță ce anume) „sunt remodelate
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dintr-o perspectivă socio -politică și tehnologică”. Că sună bombastic nu contează, nu
e de luat în seamă dar interesant e că logoreea citată stă lângă o pancartă cu inscripția
„Schimbări de paradigmă. Progres”, în spatele căreia zac de câțiva ani grămezi de moloz
și un zid cu tencuiala căzută. Ar fi încă o probă a faptului că schimbarea de paradigmă
nu e altceva decât demolare, desființare de exemple și modele. Nu trebuie să fii filosof ca
să vezi ce ascunde schimbarea paradigmei; e suficient să fii înțelept. Neculce constata cu
oarecare amărăciune că „obiceiele cele nouă fac răsipă țărilor”. Mai ales, putem afirma
în continuarea cronicarului, când sunt în folosul unora, că doară cine cugetă la Țară când
schimbă paradigma??? La fel de interesant, până la intrigant e că din instituții precum
foste spitale, depouri de tramvaie, cazărmi și altele se vor în primul rând centre culturale
evident paradigmatice, aspect care nu poate duce decât la concluzia că sunt mulți de
recompensat, precum amante, sponsori electorali dar (aproape) în egală măsură neveste
și odrasle.
Până la urmă „noi schimbăm paradigma” nu este altceva decât un orgasm al
fecioarei fără corp, ce nu generează însă vreun… luceafăr. Evident însă, pentru înscrierea
în glob, globalizare adică, e mare nevoie de experți.
Sunt atât de nenumărați încât, dacă picăm în eroarea de a urmări fidel mijloacele
media, putem cădea în euforia împlinirii. Indiferent de subiectul prezentat, lămuririle
aduse de experți în…, ne-ar putea face să credem că acoperirea e națională. Apare însă
o problemă deloc neglijabilă: cu savant aplomb ne sunt explicate întotdeauna lipsurile,
eșecurile, neîmplinirile în varii domenii astfel încât te întrebi cum de Țara mai răsuflă,
gâfâie mai curând. Aspectul devine și mai intrigant atunci când se constată că există
„abonați” pe fiecare domeniu; ca atare, cu răbdare și perseverență, verificând competențele
celor mereu și a toate știutori, constatăm (dacă le putem identifica CV-urile) că în fapt
nu pot fi experți deoarece nu au experiență, expertiză mai savant zicând, adică nu sunt
trecuți prin domeniul abordat. Expertus (participiul verbului experior, a cunoaște din
experiență) înseamnă încercat, trecut prin. La romani deci, puteai fi expert în probleme de
apărare dacă erai expertusbelli, încercat în război și nu în zoaiele politicienilor care trimit
la moarte. Puteai chiar să fii per omniaexpertus, scrie Livius, adică experimentat, dacă
erai om trecut prin toate. Desigur nu aveau atâtea expertize globalizante precum sunt azi
dar ceea ce au creat s-a păstrat ca model.
Cum poți da credit unui expert în pedagogie sau în educație, care nu a predat nici
o oră în învățământ, la nici un nivel? Cum poți credita în universități (și dincolo!) un
departament care pregătește viitoarele cadre didactice, cu personal care nu a predat în nici
o școală, debitând cu ifos teorii care nu au nimic cu realitatea învățământului? Cum poți
credita un expert în management educațional, care nu a condus niciodată o instituție de
învățământ (grădiniță sau universitate)? Cum poți credita un expert în comunicare, care
utilizează termeni aiurea fără să le cunoască semnificația mergând până la etimologie? Cum
poți credita un expert în drepturile copilului, care fie nu cunoaște psihologia minorului,
fie nu își crește propriul descendent din varii motive? Se zice – poate și cu maliție – că au
cei mai necrescuți copii… Cum poți crede în expertul în implementare, fără specificarea
domeniului, a expertizei (poate nu există…)? În cazul experților în audiovizual nu există
dubii mai ales dacă sunt jurnaliști, adică omniscienți, adică globalizați total. Nu voi vorbi
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(deși tot timpul „vorbim despre”…) despre experții în finanțe, economie, IT, inginerie și
alte câteva domenii, pentru simplul motiv că, în principiu, sunt veridic competenți – nu
toți la fel de experimentați – și nu se afirmă prin datul din gură sau mâini.
Trebuie amintiți și experții în explicarea crimelor, violurilor și apucăturilor sadice
(nu criminaliștii!); ar fi cei mai buni avocați ai apărării deșeurilor umane, dacă ar avea
studii de drept (mai puțin roman… ). Cu savantă înțelegere ne explică de ce o crimă
ar putea fi motivată (copilărie nefericită, alcoolism, droguri sau substanțe interzise,
părinți neînțelegători, etc); ca atare criminalul doar… riscă. Violatorul are probleme
grave deci merge întâi la psihiatru după care și el violatorul … riscă, nu e clar ce anume;
eventual, precum criminalul, câțiva ani pe banii contribuabililor. Rămâne cel puțin
dubioasă înțelegerea experților în…. Nu pot să cred că se gândesc că ar putea ajunge și
ei așa… Desigur ne putem întreba în spiritul drepturilor omului: dacă avem atâția experți
verbalizați, gesticulați și globalizați, de ce nu ne explică aspectul pozitiv? Cum ar trebui
procedat ca lucrurile să meargă cât de cât? Sau așteaptă numiri pe posturi (măcar tv)?
Ar fi un finister deloc poetic pentru Țară… Cu atât mai mult cu cât au fost cazuri în care
persoane experte cu adevărat, adică având experiență, numite într-o funcție decizională în
domeniu, au falimentat în câteva luni. Nu pot să nu amintesc și domeniile aparte în care
expertiza poate fi cel puțin bănuită, chiar suspectată dar fără răutate sau invidie; mă refer
la expert în vinuri sau expert în relații amoroase sau de grup…
Revenind la interogația de ce sunt anumiți experți în… așa cum sunt? adică fără
expertiză, nu pot decât să bănuiesc că sunt tributari altei etimologii: experscu genitivul
expertis, adică lipsit de, neatins, de care nu s-a lipit nimic.
Cam în aceeași direcție s-ar situa și specialiștii care însănumeric ar fi benefic să
fie mai mulți decât experții, fie și pentru faptul că aparțin în mare măsură unor categorii
incontestabile: medici specialiști, IT-iști la fel, cercetători specialiști pe varii domenii, dar
și mulți alții care se încadrează corect și onest în definiția dată în DEX și alte dicționare
serioase: „persoană care cunoaște temeinic o disciplină, o problemă în domeniul căreia
profesează”. După cum ne indică etimologia, latină evident, deci nu putem fenta, ne
duce la specialis, particular, deosebit, adică special; ca substantiv desemnează un amic
intim, de încredere indubitabilă, iar specialitas, calitate distinctivă. Ce ne facem însă
cu înruditul specios? Mai ales că specioseare și înțelesuri către ignobil, adică aspectuos,
de-ți ia ochii, pompos.
Recenta isterizare belicoasă a unora și a altora însă a evidențiat mai mult decât cu
alte ocazii discursul unor specialiști cel puțin dubioși prin totala neîncadrare în definiția de
mai sus. Nu mai contează… specializarea, presupunând că există vreuna, ci demonstrarea
necesității unui război lângă noi, dacă nu chiar interior, că tot nu mor nici politicienii,
nici specialiștii. Repet ceea ce am mai scris: există un singur tip de războaie, cele în care
se moare. Ca atare, avem specialiști în conflicte militare, teoreticieni care nu par să fi
văzut vivoun câmp de luptă; deci totul e presupunere de tipul „ar putea…”, „s-ar putea…,
„dacă… invadează…”, care nu folosește nimănui decât trăncănitorului care desigur nu dă
din gură pro bono. Avem specialiști belicoși în apărare, care aetatis causa, dar asta nu e
vina lor, nu au participat vreodată la… apărare și, cert nu o vor face de facto niciodată. Din
relatările combatanților de odinioară, trecuți în Elysium, am aflat că mor exaltații și proștii.
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Șmecherii rămân la cămașă albă și cravată emanând sfaturi. Avem specialiști în teatre de
operațiuni, „specializați”, unii, în reportaje mai mult sau mai puțin belicoase pentru că
nu se știe dacă vine un glonț rătăcit; dar nu se întâmplă să fie nimeriți decât rarissim. În
general, ca toți specialiștii sunt bine stipendiați.
Un posibil semn interogativ rămâne în legătură cu acești specialiști: oare au făcut
serviciul militar sau au beneficiat odinioară de vreo scutire sau, mai recent, de serviciul
(in)voluntar? Asta așa, pentru un minim vocabular de… specialitate.
În fine dar nu la urmă, avem specialiști în știri, o categorie cam imundă, mediaticii
al căror rol bine definit e să exagereze fără jenă indiferent de subiect: scumpirea cartofilor,
a energiei, explozia prețurilor deși ele există în continuare; întrebat odinioară cum pot
să mintă în halul ăsta foștii lui studenți, un profesor de jurnalism mi-a mărturisit că în
fișa postului se cere explicit exacerbarea negativă a realității. În acest caz există două
aspecte: unul plăcut (speciosus, frumos la vedere) căci mulți/multe arată bine până nu
deschid gura și brațele, după care intră în categoria poetică horațiană homo introitus
turpis, speciosuspelle decora, adică om lăuntric urât dar aspectuos prin pielea-i fină
ce-l îmbracă.
Înainte însă de a da crezare pornirilor unora sau altora, să ne reamintim câteva
cugetări romane, fie și pentru că, - istoria recunoaște – Roma nu a pornit niciodată un
război și totuși a cucerit lumea. E exemplul suprem de subtilă inteligență politico –
militară. Cicero spune că „banii prea mulți constituie sursa de întreținere a războiului”,
fără să se gândească la faptul că aceia care nu au, primesc „ajutoare”. De unde și afirmația
justă a lui Lucanus „pentru mulți războiul este o sursă de câștig” (nu neapărat pe câmpul
de luptă…). Iar condiția cea mai dificilă o spune Terentius: „Înțeleptul trebuie să încerce
totul, înainte de a recurge la arme ”. Dar de unde atâția lideri înțelepți, vorba Poetului „Tu
te-treabă și socoate”, că tot n-o scoți la capăt...
Pentru aceiași specialiști în știri, o precizare: războiul Crimeii nu avut loc la
recenta reanexare la Rusia (am lămurit termenul la momentul potrivit, anexare etimologic
înseamnă a lua înapoi ceea ce ți-a aparținut), ci în 1853 între Rusia și Imperiul Otoman cu
aliații săi occidentali … de atunci.
În fine, dar nu la coadă, investigatorii atât de la modă în societatea noastră
democratică globalizată, nu pot fi omiși. Mai cu seamă categoria „… de investigații”
care nu include nicidecum investigatori profesioniști. Nu putem contesta rolul unor
investigatori de profesie în bunul mers al societății, în normalitatea ei, în echilibrul ei;
mă refer la cei care întreprind investigații criminalistice, criminaliștii ale căror rezultate
însă ajung pe mâna celor care maxima cum bonitate (putem înțelege și un bonus aici) îi
trimit pe criminali, violatori la un soi de meditație și odihnă, cu ceva muncă totuși, pe
termen cât mai limitat, posibil de scurtat în caz de comportament model (!). Căci, pentru
unii „o viață de om nu valorează nimic”, omițând cu rea știință partea a doua „dar nimic
nu valorează cât o viață de om”. Subliniez dintru început că investigare este prefixatul
lui vestigare, fără a aduce semnificații noi, întărind doar sensul primar: a căuta urmele,
a căuta să descopere; inițial e o căutare, cercetare canină, fiind vorba de adulmecarea
urmelor vânatului, mai apoi însă a căuta urmele cuiva (persoană), a urmări. Totul
pornește de la vestigium talpa piciorului, urmă de pas.
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Fără îndoială că dacă urmele duc către un răufăcător, căutarea, cercetarea e
justificată, necesară; poate deveni însă chiar divină în funcție de cel care și-a lăsat urmele
pașilor precum în titlul Imitatio Christi care nu are nimic cu imitația ci cu urmarea călcând
în urmele pașilor Lui. Până aici e totul frumos dar investigator, poate deveni și hăitaș, mai
rău decât câinele, adică patrupedul devine biped și nu oricum. Ca atare, investigatorul nu
adulmecă la grămadă ci într-o anumită direcție căutând urmele cuiva, după cum arătam
deja. Apare astfel o profesie ignobilă dar necesară unora; adică atât hăitașilor, cât și
angajatorilor. Cicero, angajat apărător al sicilienilor jumuliți de guvernatorul GaiusVerres,
arată printre alte acuze aduse că sistemul celui reclamat de cetățenii provinciali funcționa
și prin sistemul „copoilor din Cibira care căutau să descopere totul” (canesCybiratici,
quiinvestigabantomnia). Cu subtilitatea-i cunoscută, oratorul nu specifică dacă e vorba de
patrupezii sau bipezii lui Verres, iar acest lucru poate fi dedus și din expresia lui Suetonius
latentesconscios investigare, adică indubitabil a căuta să-i descopere pe complicii
ascunși.
Suficiente exemple care demonstrează cu clasică claritate că un anumit tip de
investigație vizează o comandă stipendiată menită să dea în cap cuiva, politic de regulă,
nu chiar guvernator, indiferent de mijloacele utilizate. Evident Cicero a câștigat procesul
dar nu ca investigator ci ca reprezentant al sistemului juridic roman; nu e cazul celor
„… de investigație”. Dar să nu ne temem de realitatea de azi: deja forma neprefixată
vestigatoravea și înțelesul de delator; profesionist probabil de vreme ce, ne scrie Seneca,
ajungea câte unul să fie „dintre delatorii faimoși ei vremii”. Ceea ce însemna servicii de
calitate „… de investigație”.
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Constantin Elen

1700 de ani de la campania
constantiniană împotriva
sarmaților
1700 years since the Constantinian campaign
against the Sarmatians
Abstract: The year 322 is a turning point in the evolution of the Sarmatian
power on the Middle Danube, beyond which it is experiencing a constant
decline.
Keywords: Iazyges/Sarmatians, military hegemony, Roman frontier,
Dacians
Cuvinte-cheie: iazygi/sarmați, hegemonie militară, frontiera romană,
daci

În data de 12 iunie a anului 322, împăratul Constantin I părăsește comandamentul
său din Sirmium, fixându-și drept obiectiv desfășurarea unei campanii împotriva sarmaților
din interfluviul Dunăre-Tisa. Două săptămâni mai târziu, la 6 iulie, Constantin și trupele
sale traversează Dunărea pe la Bononia (azi Banostor, Voivodina), iar vreme de aproape
trei săptămâni desfășoară operațiuni militare în inima domeniului sarmaților iazygi. La 26
iulie, campania este deja finalizată, iar împăratul și trupele sale sunt atestați la Savaria1.
Din perspectiva autorităților imperiale, campania împotriva sarmaților iazygi a devenit,
de mai bine de un secol, un must off al menținerii ordinii la frontiere: în vara anului
236 și în 237, împăratul Maximinus Thrax lansa și el câte o operațiune antisarmatică, tot
din comandamentul de la Sirmium2; în 242, împăratul Gordian al III-lea îi liniștește pe
aceiași sarmați cu stipendii, pentru a rupe sincronizarea de acțiune a acestora cu carpii și
goții3; în 285, 289, 290 și 299 este rândul împăratului Dioclețian să intervină împotriva
sarmaților4, asumându-și în urma victoriilor de moment titlul de Sarmaticus Maximus; în
302 la conducerea operațiunilor antisarmatice ajunge împăratul Galerius, și el înnobilat cu
Madgearu 2013-d, p. 306-307
Venning 2011, p. 589. Cel puțin în 236, campania îi vizează și pe dacii liberi.
3
Gudea 2009, p. 85
4
Southern 2001, p. 142-144.
1
2

83
un titlul de Sarmaticus Maximus5. La aceste campanii majore se adaugă o suită mult mai
amplă de atacuri și incursiuni sarmatice pe teritoriul imperial, respinse aproape toate, cu
excepția câtorva cazuri în care turbulenții vecini de la Dunărea Mijlocie – și, frecvent, și
rudele lor din nordul Pontului Euxin, roxolanii – au exploatat rebeliunile câte unui general
provincial împotriva împăratului titular, operând fără o contrareacție semnificativă6.
Intervenția din anul 322 a împăratului
Constantin, la acel moment doar co-împărat,
nu va fi nici cea de pe urmă operațiune
majoră a autorităților romane împotriva
sarmaților. Vor urma, dacă nu luăm în calcul
și operațiunea militară imperială din 332
(când trupele lui Constantius al II-lea, fiul
lui Constantin cel Mare, vor interveni în
sprijinul sarmaților, în temeiul unui tratat
prezumat a se fi încheiat după înfrângerea
acestora din anul 322), campania din 358
și contraatacul din 374, după care sarmații
nu vor mai fi atestați decât ca auxiliari din
ce în ce mai puțin însemnați ai unor coaliții
dominate mai ales de huni și/sau gepizi.
Astfel, întrucât episodul din 358 nu mai este decât o operațiune de sancționare a unui
vasal răzvrătit, iar cel din 374 o simplă acțiune de poliție militară, se poate afirma că
întâmplările din anul 322 reprezintă ultima manifestare a sarmaților ca hegemon regional,
în măsură să impună deopotrivă Imperiului și celorlalți vecini o agendă politico-militară.
Aceeași semnificație o are anul 322 și pentru cealaltă ramură principală a sarmaților,
roxolanii din spațiul nord-pontic. La începutul acestui an, roxolanii atacă provinciile
Moesia Secunda și Thracia, valorificând contextul dintre co-împărații romani Constantin
și Licinius. În corpul lor militar există și o importantă componentă gotică, însă aceasta
are, încă, statut auxiliar; comandantul general al forțelor de invazie este regele bosporan
Rausimodus7. După ce au operat nestingheriți vreme de mai bine de un an, răstimp în care
raportul de forțe dintre cei doi împărați romani s-a tranșat în favoarea lui Constantin cel
Mare, roxolanii vor fi înfrânți fără prea multă dificultate de armata imperială, inclusiv
grație sprijinului acordat de o coaliție mobilizată la nordul Mării Negre de magistratul
Diogenes al Chersonesului8. După acest orizont de timp, ca și iazygii, roxolanii vor mai
fi atestați exclusiv ca auxiliari din ce în ce mai puțin semnificativi în coaliții dominate de
alte forțe instalate în regiune, în particular de goți și huni.
Ultima demonstrație a statutului de hegemon regional de către sarmați implică,
inevitabil, și populațiile ajunse sub dominația acestora, fie ea efectivă sau nominală –
Madgearu 2013-d, p. 303
Așa se întâmplă, spre exemplu, în anul 248, când guvernatorul Tiberiul Pacatianus al Moesiei Inferior
conduce o insurecție împotriva autorității de la Roma (Drinkwater 2008, p. 37).
7
Petolescu 2000, p. 338, Gudea 2009, p. 86
8
Petolescu 2000, p. 338, Madgearu 2013-d, p. 308
5
6
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cele care ne interesează în primul rând, mai ales din perspectiva viitoarelor dezvoltări ale
raporturilor locale de forțe, fiind comunitățile cunoscute din izvoarele epocii sub eticheta
de limiganți: amicensii și picensii9. Cei dintâi, știm de la Ammianus Marcellinus10, se
aflau într-un raport de completă subordonare față de iazygi, raport care va mai dăinui încă
aproape un deceniu, până la marea ofensivă antisarmatică a goților și taifalilor din anul
332, când, în așteptarea ajutorului militar solicitat Imperiului de Constantinopol, sarmații
ziși ”liberi” din zona Dunăre-Tisa vor proceda la înarmarea supușilor amicensi pentru a
face față atacului. Dacă anul 332 se va dovedi a fi punctul terminus până la care hegemonia
iazygă se exercită la est de Tisa, demn de interes ar fi să putem preciza și anul/orizontul
de timp de la care această hegemonia s-a instalat asupra dacilor liberi din periferia vestică
a vechii Dacii traianice. Pentru aceasta, vom face trimitere mai întâi la un izvor târziu,
dar care conține o informație prețioasă legată de subiectul nostru de interes. Este vorba
de Getica lui Iordanes, unde istoricul goto-roman face următoarea afirmație: ”Dacia care
acum se numește Gepidia se mărginește la răsărit cu roxolanii, la apus cu iazygii… care
sunt despărțiți de roxolani numai de fluviul Aluta/Olt”11. Informația, susținută implicit
și de celelalte surse scrise (inclusiv de detaliatele relatări ale lui Marcellinus), obligă la
prezumția că o atare stare de fapt se putea instala abia după (sau, eventual, în contextul)
abandonării formale a provinciei Dacia Augusti, prin așa-numita retragere aureliană.
Detaliul că limita dintre autoritatea iazygă și cea roxolană era râul Aluta/Olt implică
totodată și faptul că iazygii și-au adjudecat într-un mod sau altul hegemonia asupra întregii
provincii imperiale abandonate, până la limita ei militară și administrativă de răsărit, pe
care o desemnăm acum drept limes Alutanus/Transalutanus. Această lucru nu exclude
însă posibilitatea ca dacii rămași în afara provinciei, la periferiile vestice ale acesteia12,
să fi ajuns în stare de subordonare față de sarmații iazygi cu un oarecare timp înainte ca
cei din urmă să-și fi instituit autoritatea (fie efectiv, fie ca ficțiune politico-juridică, doar
nominal adică) asupra Daciei Augusti. Un indice, deloc singular, în favoarea unei atari
posibilități îl constituie faptul că operațiunile întreprinse în anii 236 și 237 de împăratul
Maximinus Thrax a fost îndreptată împotriva unei coaliții de sarmați și daci13.
Trebuie să luăm totodată în considerare și posibilitatea ca cealaltă ramură
sarmată majoră, roxolanii, să se fi înstăpânit nominal asupra teritoriului de la est de limes
Alutanus/Transalutanus, prin instrumentul juridic al ”mandatului imperial”, cu mult mai
de timpuriu, eventual încă din vremea împăratului Hadrian. Acesta, se știe, a externalizat
câteva teritorii deloc neînsemnate ale Daciei cucerite de predecesorul său Traian, printre
care și teritoriul sus-menționat: un mijloc de a asigura liniștea la frontiera dunăreană
care, se pare, a funcționat mulțumitor până la începutul anarhiei militare, care coincide în
această regiune cu debutul suitei de atacuri carpice14.
Pentru identificarea etno-politică a limiganților, vezi Nistorescu 2015
Ammianus 17, 13, 23
11
Iordanes 1986, p. 34/98-99 (Getica XII)
12
Daci pe care Ammianus Marcellinus îi va desemna cu eticheta de amicensi.
13
Drinkwater 2008, p. 30. Raporturile dintre sarmați și daci din acești ani sunt, totuși, greu de estimat, putând
fi vorba fie de o asociere conjuncturală, fie de o alianță mai consistentă, fie de o decădere a comunității
dacice în cauză la statutul de supuși ai sarmaților.
14
Oța-Sîrbu 2019, p. 155 și urm.
9

10
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Pentru anul 322, însă, rămânem cu certitudinea că cel puțin amicensii (dar, destul
de probabil, și picensii) se aflau într-un raport ferm de subordonare față de iazygi, raport
care face neîndoielnică participarea lor în forțele armate pe care sarmații de la Dunăre și
Tisa le-au angajat împotriva trupelor imperiale. Înfrângerea sarmaților va fi constituit,
încă de atunci, un semnal pentru dacii amicensi - și, neîndoielnic, și pentru daco-romanii
picensi – că puterea stăpânilor de până atunci era în declin și că nu au de așteptat decât o
oportunitate favorabilă. Care s-a ivit în 332.
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Antuza Genescu

Quaestiones Romanicae,
9/2021
Cea mai recentă ediție, numărul 9/2021,
a anuarului de studii și cercetări în romanistică
europeană Quaestiones Romanicae1, reunind
actele Colocviului internațional ”Comunicare
și cultură în Romania Europeană” (CICCRE),
este, fără îndoială, unul special în istoria de
aproape un deceniu a acestei publicații științifice
deja consacrate la nivel internațional. Și aceasta,
întrucât el reflectă prima ediție online a CICCRE,
manifestare care reunește, la Timișoara, cercetători
și oameni de cultură de rang academic din mai toată
Europa, precum și, frecvent, din state ale celor două
Americi, din nordul Africii și din Levant. Temerile
că formatul online al prestigioasei manifestări va
dilua conținutul anuarului s-au dovedit, din fericire,
neîntemeiate: și ediția aceasta este una deosebit de
densă cantitativ (111 articole grupate în trei tomuri,
ce cuprind conferințele plenare și comunicările
principale de la cele nouă secțiuni specializate2), dar mai ales sub aspectul nivelului
academic și al diversității de tematică și paradigmă metodologică a abordărilor. Tematica
generică ediției CICCRE 2021 și, implicit, a acestei ediții a Quaestiones Romanicae este
Memorie – Uitare.
Încă din deschidere, ne-a atras atenția conferința ”Lingvistica istorică romanică și
efectele înșelătoare ale unor prejudecăți care favorizează limbile standard. Două exemple
din istoria limbii române” a cercetătorului britanic Martin Maiden, unul dintre plenariștii
CICCRE 2021, care, dincolo de erudita demonstrație științifică privitoare la fenomenul
Anuar realizat și editat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest Timișoara, prin
Editura Universității de Vest, având drept coordonator general de conf. univ. dr. Valy Geta-Ceia. Comitetul de
onoare al Quaestiones Romanicae este format din Florica Bechet (București), Jenny Brumme (Barcelona,
Spania), Ricardo Campa (Roma, Italia), Sandală Cordoș (Cluj-Napoca), Ioana Costa (București), Jose
Manuel Gonzales Calvo (Madrid, Spania), Jukka Havu (Tampere, Finlanda), Michael Metzeltin (Viena,
Austria), Ileana Oancea (Timișoara), Adriano Pappa (Udine, Italia), Lăcrămioara Petrescu (Iași) și Martin
Maiden (Oxford, Marea Britanie). Comitetul științific reunește cercetători de prestigiu din România, Italia,
Franța, Spania, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia și Georgia.
2
Limba și literatura latină, Limba română, Literatura română, Limba și literatura franceză, Limba și
literatura italiană, Limba și literatura spaniolă, Istorie și studii culturale, Carte și bibliotecă, Muzică și teatru.
1
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de istorie lingvistică analizat, reușește să demonteze exemplar un clișeu larg răspândit (și)
în filologie, anume acela de a acorda prezumție de referențialitate în studiile comparative
unor repere (în cazul de față, idiomuri) doar în temeiul unor reflexe generalizatoare. Vom
parcurge, fugar, principalele secțiuni de interes CSDR Lucus. Astfel, la secțiunea de
limbă și literatură latină, semnalăm cu prioritate articolele ”O relație dinamică la Tacitus:
memorie – uitare” de Valy Ceia (p. 58), ”Terra sanguine rubricata sau Rogerius de Apulia și
memoria selectivă a unui dezastru” de Iulian Mihai Damian (p. 70/1), ”Aspecte ale uitării/
oblivio în limba latină” de Theodor Georgescu (p. 100/1), ”Un soț și un tată de neuitat.
Liber manualis” de Gabriela Radu (p. 126/1), ”Mnemosyne și Anamnesis – reprezentări
religioase în opera lui Hesiod” de Adina-Voichița Roșu (p. 135/1), respectiv, ”Memoria
lui Iugurtha la Roma” de Mădălina Strechie (p. 144/1). De la secțiunea de limbă română,
îndeobște periferică sferei de preocupări a CSDR Lucus, ne-a reținut atenția articolul
”Despre latinitatea verbelor românești mai frecvente în secolul al XIX-lea” de George
Bogdan Țâra (p. 284/1), iar de la cea consacrată limbii și literaturii italiene (cu aceeași
observație), intervenția ”La relegatio di Ovidio nella memoria letteraria contemporanea
romena e italiana” de Corina Gabriela Bădeliță (p. 105/2). Secțiunea de istorie ne-a atras
atenția cu studiile ”Repertoriul vaselor de tip Head pots descoperite în Dacia (secolele IIIV p.Chr.)” de Silviu Ene (p. 10/3), respectiv, ”Cloilios, un episod de autocenzură la Titus
Livius” de Laurențiu Nistorescu (p. 86/3), pentru ca, în încheiere, să semnalăm și recenzia
”Un dicționar monumental, grec-român, umplând un gol imens din cultura română”
de Adina-Voichița Roșu (p. 378/3), ce aduce în atenție remarcabila apariție editorială
”Constantin Georgescu, Simona Georgescu, Theodor Georgescu, Dicționar Grec-Român,
volumul IV, E (București, Editura Nemira, 2021, 596 p., ISBN 978-606-43-1240-2)”.
Luând act și de faptul că multe dintre numele deja invocate (dar și dintre cele abordând tematici aici nerecenzate) sunt, totodată, colaboratori de cursă lungă și ai revistei
noastre, vom mai afirma, în locul formulării unor judecăți de valoare pe care, fără îndoială, le veți emite dvs. înșivă, că ediția 2021 a Quaestiones Romanicae se poate constitui
într-un reper bibliografic pentru cele mai exigente investigații științifice.
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Romulus Popovici

Tyragetia XV, 1/2021
Cea mai recentă ediție a revistei Tyragetia –
Arheologie. Istorie Antică (serie nouă) a Muzeului
Național de Istorie a Moldovei de la Chișinău, ce
poartă numărul XV(XXX) 1/2021, ne aduce în față,
așa cum ne-a obișnuit, un sumar bogat și de consistentă
diversitate tematică, întrucâtva și metodologică. Neau atras atenția, în afara materialelor convergente
domeniilor de interes CSDR Lucus, câteva abordări
ale trecutului îndepărtat, dar susceptibil de a fi
constituit background-ul realităților atestate la
”intrarea în istorie” a regiunilor circumpontice:
printre ele, încercarea de reevaluare a ”ipotezei
kurgan” (privitoare la un prim val de migrații, prezumat pentru mileniul V î.Hr.) lansată
cu destulă vreme în urmă de Marija Gimbutas (articol semnat de Natalia Burdo) și, pentru
o epocă sensibil mai apropiată, intervenția privitoare la escorta funerară a amazoanelor
din așa-numita Sciție Europeană, formulată de Olena Fialko.
Pătrundem în sfera de interes propriu-zisă cu articolul ”Situri din prima epocă a
fierului din preajma satului Cinișeuți, raionul Rezina” de Victor Dulgher, Sergiu Serbinov,
Vladimir Chitic și Aurel Zanoci, care ne atrage atenția în mod deosebit întrucât furnizează
noi detalii despre perioada începuturile (în sens totuși larg) formațiunii etno-politice a
carpilor, deja bine articulată structural, aceasta e deducția noastră, devreme ce dispunea
de un sistem propriu de centre fortificate. Maria Daragan și Serhii Didenko ne propun
o analiză a seturilor de tolbă scitice din perioada arhaică, Natalia Mateevici și Evgenya
Redina trec în revistă descoperirile de ștampile de Chersones de la Coșari, regiunea
Odessa, iar Ivan Snytko aduce în dezbatere problema sanctuarelor și locurilor de cult de
la Olbia din perioada arhaică. Situl de la Saharna Mare revine în atenție prin articolul la
temă al lui Aurel Zanoci și Mihail Băț, Ecaterina Savelyeva analizează o matriță pentru
confecționarea arulelor din Thera, iar Vitaly Sinika, Nikolay Telnov, Serghei Lysenko și
Serghei Razumov discută despre un  tumul din zona Nistrului inferior.
Un interesant studiu de caz, remarcabil pentru diversificarea instrumentelor
metodologice prin apelul la paradigma antropologică, ne furnizează Vasile Iarmulschi în
”Migrație din vest spre est: arheologia mobilității din epoca preromană recentă a fierului:
exemplu – cultura Zarubintsy”. Vasile Mărculeț aduce în atenție ”Operaţiunile navale din
timpul confruntărilor dintre Constantinus I şi Licinius, din vara anului 324”; la rândul
său, George Ivașcu pune în discuție ”Un model de comunicare politică descendentă:
Symmachus, Orationes II”.
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Sorin Damian

Acta Musei Porolissensis,
XLIII/2021
O ediție interesantă a revistei
științifice Acta Musei Porolissensis,
editată de Muzeul Județean de Istorie și
Artă din Zalău, a apărut, sub numărul
XLIII/2021. Iată câteva titluri care neau suscitat interesul: ”A roman ring from
Șimleu Silvaniei” – Horea Pop și Ana
Hamat, ”The water cachment system of the
spring in the sanctuary of Sarmizegetusa
Regia” - Ștefan Vasilache, ”Deux noms semitiques a Porolissum (Dacie Romaine)” –
Dan Deac și Dan Dana, ”Celtica II-III” – Sorin Nemeti, care aduce în discuție două noi
monumente dedicate divinităților celtoide Succelus și Nantosuelta și repune în dezbatere
altarul de la Sucidava, ”The Roman pottery lamps from the necropolis of Porolissum on
Ursoieș Hill” – David Petruț, ”Materiality and identity in the Roman provinces. Case study:
the Alla Batavorum Milliaria of Roman Dacia” – Rada Varga (o remarcabilă abordare, pe
care ne-am dori-o dezvoltată mai ales în dimensiunea sa de studiu de caz pe care o promite
prin titlu), ”The slavic tumular necropolis from Nușfalău (Sălaj County). New data on the
spatial distribution and the number of the tumuli based on the UAV scans” – Dan BăcuețCrișan și Horațiu Cociș (din păcate inaccesibil la data consultării noastre, ca urmare a unei
eroi de încărcare a articolului), nu în ultimul rând, ”Considerații privind restaurarea unei
spate de tip celtic” – Teodora Jugrăstan.
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Romulus Popovici

Cercetări Arheologice
XXVIII.2/2021
Ediția cu numărul XXXVIII.2/2021 a
revistei Cercetări Arheologice a Muzeului Național
de Istorie a României se deschide cu o trecere în
revistă a celor mai recente descoperiri privitoare la
fortificațiile temporare romane (prezumate) situate
în zona de contact dintre provinciile imperiale
Dacia și Moesia Inferior – autori fiind Ovidiu
Țentea, Vlad Călina, Bogdan Codurățeanu și
Geanina Butiseacă. În continuare, Sergiu Matveev
și Vlad Vornic prezintă cercetările preventive de pe
sectorul din raionul Cimișlia al așa-numitului Valul
lui Traian de Sus din Basarabia, autorii opinând, ca
o concluzie de etapă, că această fortificație lineară
este mai probabil să dateze din Antichitatea Târzie,
fără să excludă însă o reevaluare a opiniei în lumina
unor cercetări viitoare. Mihai Dima aduce clarificări
în chestiunea datării unor matrițe monetare
descoperite la Sarmizegetusa Regia, argumentând
că acestea au fost utilizate în contextul campaniilor lui Traian în Dacia. La rândul său,
Vitalie Bârcă examinează originea datarea și folosința unor pandantive-amuletă prezumat
sarmate, iar Sorin Cociș semnalează un signaculum de fier de la cumpăna secolelor II/
III d.Hr. descoperit în vicus-ul roman de la Sutor, Sălaj. O altă interesantă descoperire
arheologică recentă, un pugio/pumnal de epocă republicană romană din satul prahovean
Marginea Pădurii, este dicutată de Andrei-Cătălin Dîscă și Bogdan Ciupercă, în vreme ce
Dvir Raviv și Boaz Zissu aduc în discuție mai multe artefacte de bronz de secol III d.Hr.,
asociate legiunii III Cyrenaica. Un sarcofag inedit de epocă romană descoperit în Asia
Mică, marcat cu antroponimul Menethymes, este discutat de Ergun Lafli și Peter Liddel,
în vreme ce colegul nostru Remus Mihai Feraru propune, convergent unui material corolar
publicat recent în Acta Centri Lucusiensis (consacrat divinității Hekate) o detaliată
analiză privitoare la difuziunea cultului zeiței Hestia la Milet și în coloniile sale pontice.
Mai multe descoperiri de monedă antică și bizanină, de pe teritoriile român și sârbă, sunt
prezentate de Delia Moisil, iar Alexandru Bădescu propune o privire de ansamblu, de tip
statistic și funcțional, asupra materialului ceramic romano-bizantin din Dobrogea, așa
cum a fost el cunoscut până acum un deceniu.
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