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Sergiu Drincu

Etimologia și istoria

Etymology and history

Abstract: Etymology has come a long way from the impressionism to 
the scientific approach, and comparative-historical linguistics has been 
a partner of history from the beginning. This fact facilitates the use of 
the etymological instrumentation in the analysis and argumentation of 
the reconstructions of factual history, provided that the methodological 
correctness is maintained.

Cuvinte cheie: etimologie, metoda comparativ-istorică, Panini, Hugo 
Schuchardt, B. P. Hasdeu, Antoine Meillet, Nicolae Iorga, Marius Sala

Keywords: etimology, comparativ-historical methodology, Panini, Hugo 
Schuchardt, B. P. Hasdeu, Antoine Meillet, Nicolae Iorga, Marius Sala

Etimologia	 este,	 după	 cum	 se	 știe,	 o	 disciplină	 a	 lingvisticii	 dedicată	 studierii	
originii	cuvintelor,	denumirea	având	la	bază	cuvintele	grecești	etimos	„adevărat,	real”	
și	 logos	 „cuvânt,	 știință”.	 Se	 poate	 spune	 că	 ea	 a	 contribuit	 decisiv	 la	 constituirea	
lingvisticii	 ca	 știință	 de	 sine	 stătătoare.	 Fenomenul	 s-a	 petrecut	 începând	 cu	 prima	
jumătate	a	 secolului	 al	XIX-lea,	 în	Europa	de	Vest.	A	 fost	un	proces	 în	cadrul	 căruia	
lingvistica	s-a	rupt	de	retorică	și	filosofie	și	și-a	conturat	principiile	proprii,	precum	și	
metoda de cercetare	 numită	 comparativ-istorică,	 rămasă	 până	 astăzi	 fundamentală	 în	
studierea	fenomenelor	de	limbă.

Aceasta	nu	înseamnă	că	nu	s-a	făcut	etimologie	și	 înainte	doar	că,	 lipsită	de	o	
orientare	specifică,	ea	a	rămas	în	zona	improvizației	și	a	fanteziei.	Lucrările	de	istorie	
a	etimologiei	amintesc	numeroase	propuneri	de	acest	 fel,	cu	circulație	destul	de	mare	
în	 antichitatea	 romană.	 Cuvântul	 uolpes	 „vulpe”	 era	 explicat	 ca	 fiind	 format,	 prin	
trunchiere,	din	cuvintele	uolat pedibus,	însemnând	„zboară	cu	picioarele”,	luându-se	în	
considerare	viteza	și	abilitatea	ei	în	alergare.	Era	suficientă	asemănarea	formală	pentru	a	
apărea	o	etimologie.	Astfel,	canis	a	fost	pus	în	legătură	cu	cano,	din	care	„împreunare”	a	
rezultat	următoarea	etimologie	pentru	cunoscutul	patruped:	canis a non canendo,	adică	
„câine,	 pentru	 că	 nu	 cântă”.	Marele	 retorician	Quintilian	 a	 emis	 teza	 conform	 căreia	
cuvintele	se	explică	prin	contrariul	 lor.	În	acest,	sens	 lucus	„luminiș”	își	„limpezește”	
sensul	prin	faptul	că	„nu	e	luminos”:	lucus a non lucendo,	ignorându-se	faptul	că	lucus,	
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fiind	înrudit	cu	lucere	„a	lumina”,	trebuia	definit	prin	forma	afirmativă,	nu	negativă.	Dar	
atunci	„etimologia”	își	pierdea	tot	interesul.	Atât	în	Antichitate,	cât	și	în	Evul	Mediu	a	
circulat	metoda	despărțirii	în	silabe,	care	erau	interpretate	separat,	pe	motiv	că	ele	au	fost	
cândva	începutul	unui	cuvânt.	„Victima”	acestui	procedeu	a	fost,	între	altele,	cuvântul	
cadavru,	în	latină	cadauer,	care	nu	putea	proveni	decât	din	sintagma	caro data uermibus 
„carne	dată	viermilor”.	

Drumul	 etimologiei	 de	 la	 impresionism	 și	 subiectivism	 spre	 statutul	 de	 știință	
autentică	 a	 început	 în	 urma	unui	 eveniment	 istoric:	 cucerirea	 Indiei	 de	 către	 britanici.	
Această	împrejurare	a	facilitat	contactul	cu	limba	sanscrită,	prin	intermediul	Gramaticii lui 
Panini,	ce	data	din	secolul	al	IV-lea	î.	Hr.	Sanscrita	era	limba	Vedelor,	o	colecție	de	imnuri	
religioase	de	prin	secolul	al	XVI-lea	î.	Hr.	Gramatica lui	Panini,	ca	și	cele,	nepăstrate,	

ale	 altor	 șaizeci	 și	 patru	 de	 predecesori,	 aveau	
scopul	 de	 a	 înlesni	 lectura	 și	 interpretarea	 acelor	
imnuri	sacre.	Dacă	ne	referim	la	Panini,	gramatica	
lui	 cuprindea	 aproape	 patru	 mii	 de	 reguli,	 redate	
în	 maniera	 formulelor	 algebrice.	 Este	 meritul	 lui	
William	Jones	(1747-1794)	de	a	fi	început	studierea	
sistematică	 a	 limbii	 sanscrite	 și	 de	 a	 fi	 constatat	
numeroase	corespondențe	fonetice	cu	limba	greacă	
și	 latină.	 Studiile	 comparative	 având	 ca	 punct	 de	
pornire	 sanscrita	 au	 luat	 un	 avânt	 deosebit	 după	
înființarea	de	către	același	William	Jones,	în	1786,	
la	 Calcutta,	 a	 Societății asiatice.	 Nu	 după	 mult	
timp	a	fost	publicată	în	Europa	prima	gramatică	a	
limbii	sanscrite	de	către	Johan	Phillip	Wesdin,	alias	
Paulinus	a	Santo-Bartholomeo,	în	1790.	În	această	
atmosferă	 de	 studii	 comparative,	 s-a	 conturat	

tot	mai	mult	 ideea,	 enunțată	 de	 iezuitul	 francez	Gaston	Laurent	Coeurdoux,	 că	 aceste	
asemănări	nu	sunt	altceva	decât	relicte	ale	unui	limbaj	primitiv.	Un	moment	important,	
am	 spune	 decisiv,	 a	 fost	 publicarea	 de	 către	 Franz	 Bopp	 (1791-1867)	 a	 lucrării	 sale	
fundamentale,	Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, 
Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen,	 în	 patru	 volume,	
între	1833	și	1852,	lucrare	precedată	de	o	alta,	din	1816,	la	fel	de	importantă,	Über das 
Konyugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, 
lateinischen, persischen und germanischen Sprache. El	 este	 considerat,	 de	 altfel,	
întemeietorul	 lingvisticii	comparate	 indoeuropene.	Denumirea	pe	care	a	dat-o	el	acelei	
limbi primitive a fost indisch-europäisch	(indo-europeană,	ortografiată	azi	mai	mult	legat: 
indoeuropeană),	denumire	general	acceptată	astăzi,	mai	puțin	de	lingviștii	germani	care	
o	preferă	pe	cea	propusă	de	J.	von	Klaproth,	în	1823,	indo-germanică	Franz	Bopp	a	mai	
redactat	și	o	Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache,	care	a	fost	tradusă	în	română	și	
de	Mihai	Eminescu.	Nu	poate	fi	ignorat	faptul	că,	independent	de	Bopp,	danezul	Rasmus	
Rask	a	 elaborat	o	 concepție	 identică	 cu	a	 lingvistului	german,	puțin	 cunoscută	 însă	 în	
epocă,	datorită	redactării	ei	într-o	limbă	puțin	cunoscută,	cum	este	daneza.	El	considera	
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că	 limbile	germanice	sunt	urmașele	unei	protolimbi	din	perioada	preistorică,	 situată	 în	
sud-estul	Europei.	În	lucrarea	Über die thrakische Sprache,	apărută	la	Halle,	în	1822,	face	
eroarea	de	a	identifică	această	limbă	primară	cu	limba	tracilor,	considerată	de	el	a	fi	acea	
limbă	indoeuropeană	primitivă.

Constituirea	 etimologiei	 ca	 știință	 s-a	 realizat	 printr-un	 proces	 îndelungat,	 în	
decursul	căruia	au	apărut	și	s-au	definit	ca	atare	principiile	ei	de	bază.	Nu	ne	vom	putea	
referi	la	toate	în	acest	excurs eseistic	Ne	vom	opri	însă,	cum	nici	nu	se	poate	altfel,	la	cele	
întemeietoare	și	la	metodele	de	care	aceste	principii	sunt	intim	legate.	Metoda	care	s-a	
impus	de	la	început	a	fost,	după	cum	am	văzut,	cea	comparativ-istorică.	Prin	intermediul	
ei	 sunt	 supuse	comparației	 limbi	din	 familia	 indoeuropeană,	 iar	atmosfera	 romantică	a	
epocii	determină	alcătuirea	de	gramatici	istorice	și	dicționare	etimologice.	Momentul	de	
vârf	al	acestei	febrile	activități	îl	constituie	apariția	în	spațiul	germanic	a	monumentalei	
Deutsche Grammatik	în	cinci	volume,	dintre	care	doar	patru	au	fost	publicate	(1819,	1826,	
1831,	1837),	alcătuite	de	Jacob	Grimm	(1787-1867).	Lucrarea	este	de	fapt	o	gramatică	
comparată	 a	 limbilor	 germanice:	 germana,	 olandeza,	 frisiana,	 engleza,	 scandinavica	
și	gotica.	De	numele	 lui	se	 leagă	conceptul	de	 lege fonetică,	a	cărei	acțiune	generează	
modificări	 ale	 cuvintelor.	 El	 stabilește	 aici	 principalele	 corespondențe	 consonantice	
între	limbile	indoeuropene,	valabile	și	astăzi,	și	cunoscute	ca	lege	a	lui	Grimm.	Nu	după	
mult	 timp	 a	 apărut	 dicționarul	 lui	August,	 Friedrich	 Pott	 (1802-1887),	Etymologische 
Forschungen auf dem Gebiete der indigermanischen Sprachen,	publicat	între	anii	1833	
și	1836.	Dacă	până	atunci	etimologia	însemna	stabilirea	strictă	a	etimonului,	 lingvistul	
german	 o	 extinde	 la	 o	 adevărată	 istorie	 a	 cuvântului.	 În	 aceeași	 perioadă	 (1836-188),	
apare Grammatik der romanischen Sprachen	a	lui	Friedrich	Diez	(1794-1876),	care	e,	de	
fapt,	prima	gramatică	comparată	a	limbilor	neolatine

Următoarea	 generație	 de	 lingviști	 comparatiști	 își	 desfășoară	 activitatea	 sub	
influența	 teoriei	evoluționiste	a	 lui	Darwin,	ceea	ce	a	 întărit	 ideea	dezvoltării	naturale,	
interne	a	limbilor	sau,	altfel	spus,	a	dezvoltării	limbilor	prin	ele	însele.	Această	concepție	
avea	in	sprijin	puternic	și	în	teza,	foarte	răspândită	în	epocă,	a	lui	Wilhelm	von	Humboldt,	
conform	căreia	limba	este	o	realitate	dinamică,	aflată	într-un	permanent	proces	inovativ,	
adică	 o	 energeia. Acest curent a fost numit naturalism lingvistic.	 Pentru	 etimologie,	
orientarea	respectivă	a	însemnat	limitarea	cercetării	strict	la	stabilirea	etimonului,	la	care	
s-a	ajuns,	istoricește,	prin	acțiunea	internă	a	factorilor	lingvistici,	mai	ales	a	celor	fonetici,	
ale	 căror	 schimbări	 aveau,	 cum	 am	 văzut,	 caracter	 de	 lege.	 Exponentul	 principal	 al	
naturalismului	lingvistic	a	fost	August	Schleicher	(1823-1868),	al	cărui	Compendium der 
vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzer Abriss einer Laut- 
und Formenlehre der indogermanischen Ursprache, des Altindischen, Altiranischen, 
Altgriechischen, Altitalischen, Altkeltischen, Altslavischen, Litauischen und Altdeutschen 
(Weimar,	1861)	a	avut	o	 intensă	circulație	 în	mediul	universitar	al	vremii.	Ca	veritabil	
comparatist,	el	și-a	propus	să	reconstituie,	pe	baza	materialului	din	amintitele	limbi,	forma	
limbii	 indoeuropene	primitive.	A	și	 scris,	de	altfel,	un	basm	 în	 indoeuropeană,	acțiune	
încheiată	cu	un	desăvârșit	eșec.	August	Schleicher	a	elaborat	și	teoria	arborelui genealogic 
(Stammbaumtheorie),	prin	care	imagina	apariția	limbilor	indoeuropene	moderne	pornind	
de	la	un	trunchi	comun,	prin	ramificare.	Această	teorie	a	fost	combătută	de	un	elev	al	său,	
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Johannes	Schmidt	 (1843-1901),	 care	 a	 asemănat	 dezvoltarea	 limbilor	 dintr-o	 limbă	de	
bază	cu	cea	a	undelor	la	aruncarea	unei	pietre	în	apă.	De	aici	și	denumirea	Wellentheorie,	
adică	teoria valurilor. 

Cu neogramaticii (Junggrammatiker),	 etimologia	 a	 fost	 și	 mai	 mult	 restrânsă	
la	 factorii	 interni	 ai	 limbii,	 mai	 cu	 seamă	 că	 ei	 au	 stabilit	 numeroase	 regularități	 ale	
schimbărilor	fonetice,	pe	care	le	explicau	prin	fenomene	psihologice.	Unde	faptele	fonetice	
erau	irelevante,	intervenea	explicația	prin	acțiunea	analogiei.	Psihologismul	era	un	curent	
dominant	 în	epocă	și	el	a	 fost	 ilustrat	prin	monumentala	 lucrare	a	 lui	Wilhelm	Wundt,	
Völkerpsychologie,	 apărută	 în	 zece	 volume	 între	 1900-1920.	 Tezele	 neogramaticilor	
au	fost	expuse	de	Karl	Brugmann	(1849-1919)	și	Hermann	Osthoff	în	Morphologische 
Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen,	 Leipzig,	 1878.	
Acestui	curent	i-a	aparținut	și	Hermann	Paul	(1846-1921),	a	cărui	concepție	lingvistică	
l-a	influențat	profund	pe	lingvistul	ieșean	A.	Philippide.

Principalul	adversar	al	neogramaticilor	a	fost	romanistul	Hugo	Schuchardt,	autor	
al	unei	opere	devenită	clasică,	Vokalismus des Vulgärlateins.	El	este	convins	că	sensul	
este	 esența	 cuvântului,	 nu	 sunetele	 care	 îl	materializează.	Ca	 atare,	 el	 extinde	 analiza	
etimologică	dincolo	de	corespondența	sunetelor,	transformând-o	într-o	adevărată	istorie	a	
cuvântului.	A	atras,	în	acest	sens,	atenția	asupra	importanței	metodei	„cuvinte	și	lucruri”	
elaborate	de	Rudolf	Meringer.	Puternic	influențat	de	teoria	lui	Schuhardt	a	fost	Bogdan	
Petriceicu	Hasdeu,	care-l	numea,	de	altfel,	pe	lingvistul	german	„prietenul	meu”.	Relația	
dintre	cei	doi	devine	relevantă	atunci	când	pe	foaia	de	titlu	a	tomului	I	din	Cuvente den 
bătrîni	 apare	 specificația:	 Cu observațiuni filologice de Hugo Schuchardt	 (cf.	 ediția	
îngrijită	de	G.	Mihăilă,	Editura	Didactică	și	Pedagogică,	1983).

Dar	 cel	 care,	 prin	 cercetările	 sale	 de	 geografie lingvistică,	 a	 dovedit	 lipsa	 de	
valabilitate	a	tezei	neogramaticilor	privind	evoluția	mecanică	în	limbă	prin	corespondența	
schimbărilor	 fonetice	 a	 fost	 francezul	 Jules	 Gilliéron	 (1854-1926).	 El	 a	 dovedit,	 prin	
numeroase	exemple,	cum	etimologia	populară	a	acționat	 în	 toate	 idiomurile	și	 în	 toate	
fazele	 lor	 de	 dezvoltare	 reușind	 să	 salveze	 numeroase	 cuvinte	 de	 la	 pieire	 ca	 efect	 al	
acțiunii	legilor	fonetice.

Cu	 școala	 sociologică	 franceză,	 întemeiată	 de	 marele	 lingvist	Antoine	Meillet	
(1866-1936),	etimologia	a	fost	adusă,	în	general,	la	ceea	ce	este	și	astăzi:	un	coactor	alături	
de	istorie	în	descoperirea	și	descifrarea	vieții	intime	a	umanității.	Reprezentanții	acestei	
școli,	între	care	trebuie	să-i	amintim	pe	românii	Th.	Simenschy	și	G.	Ivănescu,	se	declară	
antipsihologiști	și	adepți	ai	acțiunii	factorilor	sociali	specifici	ca	factori	ai	modificărilor	
în	limbă,	pe	lângă	schimbările	fonetice	și	analogice.	Ei	studiază	limba	în	interdependență	
cu	societatea,	admițând,	totodată,	că	metoda	comparativ-istorică	își	păstrează	importanța,	
mai	ales	în	cercetările	diacronice.	

Această	 schiță	 a	 istoriei	 etimologiei	 ar	 trebui	 să	 cuprindă	 și	 alte	 inițiative	 și	
propuneri	de	îmbunătățire,	cum	sunt	cele	legate	de	structuralism	și	funcționalism	sau	de	
generativism,	ori	simple	inițiative	personale	ale	unor	mari	lingviști,	precum	Karl	Vossler	
și	Leo	Spitzer,	exponenți	ai	școlii	idealiste,	Walter	von	Wartburg,	Wilhelm	Meyer-Lübke,	
autorul importantului Romanisches etymologisches Wörterbuch	(REW),	Yakov	Malkiel,	
dar	principiile	 fundamentale	și	mecanismele	 intime	ale	metodei	comparativ-istorice	au	
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cunoscut,	 după	 părerea	 noastră,	 și	 nu	 numai,	 în	 acest	 moment	 sociologic,	 o	 evidentă	
stabilitate.

Lingvistica	de	tip	comparativ-istorică	s-a	constituit	de	la	început	ca	un	partener	al	
istoriei,	fapt	care	a	facilitat	apariția	lingvisticii	indoeuropene.	Mergând	pe	firul	istoriei,	
primele	 generații	 de	 comparatiști	 și-au	 îndreptat	 eforturile	 spre	 reconstruirea	 limbii	
indoeuropene	primitive.	Faptele	luate	în	considerare	au	fost	de	natură	strict	lingvistică,	
pornindu-se	 de	 la	 datele,	 mai	 ales	 de	 natură	 fonetică,	 oferite	 de	 limbile	 din	 grupul	
indoeuropean.	 Pentru	 noțiunea	 „frate”,	 de	 pildă,	 au	 fost	 supuse	 comparației	 sanscritul 
bhrāta, vechiul slav bratŭ, vechiul	 irlandez brathir, goticul broÞar,	 latinescul	 frater	 și	
grecescul fratér,	 din	 care	 a	 rezultat	 forma	 primară	 *bhrăte(r).	 Comparațiile	 de	 acest	
fel	au	dus	și	la	identificarea	unor	corespondențe	fonetice.	Astfel,	analizându-se	formele	
pentru	noțiunea	verbală	 „duc,	port”,	bhārami,	 din	 sanscită,	 féro,	 din	greacă,	 ferro,	 din	
latină,	berǫ,	din	slava	veche	și	baíran, din	gotică, s-a ajuns la radicalul *bher-,	dar	și	la	
următoarea	corespondență	fonetică:	lui	bh	din	sanscrită	îi	corespunde	b	în	vechea	slavă	
și	 în	 gotică,	 și	 f	 în	 greacă	 și	 latină.	Comparativismul	 indoeuropean	 și-a	 atins	 apogeul	
prin	 opera	 lui	Antoine	Meillet,	 în	 special	 prin	 Introduction à l’étude comparative des 
langues indo-européennes	 (1903)	 și	 prin	Les dialectes indoeuropéenns	 (1908).	 Pentru	
lingvistica	 românească	 prezintă	 o	 importanță	 fundamentală	 lucrarea	 lingviștilor	 ieșeni	
Th.	Simenschy	și	Gh.	Ivănescu,	Gramatica comparată a limbilor indoeuropene, Editura	
Didactică	și	Pedagogică,	1981.

În	 același	 timp	 cu	 comparativismul	 indoeuropean	 a	 apărut	 și	 comparația	 din	
interiorul	unor	familii	omogene	de	limbi,	precum	cele	germanice,	romanice	sau	slave,	din	
care	a	derivat	metoda	reconstrucției	interne,	restrânse	la	o	singură	limbă.	Această	metodă	
inductivă,	foarte	răspândită	la	un	moment	dat	și	aplicată	în	continuare,	urmărește	a	reface	
cuvinte	ori	forme	gramaticale	neatestate	documentar,	dar	posibile,	pe	baza	datelor	istorice.	
De	obicei,	aceste	reconstrucții	sunt	marcate	în	dicționare	prin	asterisc	[*].	Am	evocat	în	
„Philologica	Banatica”,	nr.	1/2018,	p.	123-124,	cazul	cuvântului	desculț,	al	cărui	etimon	
era	indicat	în	DEX	ca	provenind	din	neatestatul	latinesc	*disculcius	(=	disculceatus).	În	
1958,	Dna	Maria	Iliescu	publică	o	notă	în	SCL,	nr.	3,	p.	411	prin	care	relevă	faptul	că	
exact	în	forma	din	DEX	cuvântul	apare	în	Lex Salica.	Din	păcate,	etimonul	lui	desculț 
apare	și	în	DEX2	tot	cu	asterisc!.	Un	caz	parțial	asemănător	îl	reprezintă	lăcustă,	pentru	
care	în	latină	exista	forma	locusta,	ce	nu-l	putea	explica	însă	pe	rom.	lăcustă.	Pentru	el	
s-a	reconstituit	forma	latinească	*lacusta.	Ulterior	această	formă	a	fost	descoperită	într-
un	manuscris	al	lui	Plautus.	Și	exemplele	se	pot	înmulți.	În	asemenea	situații,	când	nu	se	
depășește	 limba	de	proveniență,	avem	a	 face	cu	etimologia directă.	Dacă	se	depășește	
această	limită,	intrăm	în	domeniul	etimologiei indirecte,	mult	utilizată	de	indoeuropeniști.

În	 alte	 situații,	 parteneriatul	 cu	 istoria	 este	 mai	 vizibil.	 Un	 exemplu,	 aproape	
clasic,	este	latinescul	salaria	(ajuns	în	românește	sub	forma	salariu)	care	a	fost	derivat	din	
cuvântul	care	desemna	„sarea”,	anume	sal, salis,	pe	baza	informației	istorice	că	soldații	
romani	primeau	un	tain	de	sare,	produs	extrem	de	rar	în	Peninsulă,	sau	chiar	o	sumă	de	
bani	pentru	procurarea	acestui	produs,	drept	răsplată	pentru	activitatea	 lor	militară.	De	
asemenea,	pentru	cuvântul	românesc	sat, etimologia din lat. fossatum	(derivat	din	fossa 
„șanț”),	care	însemna	„înconjurat	cu	șanț”	a	fost	facilitată	de	informațiile	istorice	despre	
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așezările	 din	 vechime	 ce	 erau	 înconjurate	 cu	 șanțuri	 de	 apărare.	 Ceva	 asemănător	 s-a	
întâmplat	și	cu	pământ	și	pădure.	Astfel,	evoluția	semantică	de	la	pavimentum,	cu	sensul	
„podea”,	la	pământ	din	română,	a	fost	explicată	prin	rusticizarea	vieții	și	a	limbii	latine	
în	Dacia	după	retragerea	aureliană.	O	evoluție	semantică	la	fel	de	extinsă	s-a	produs	și	
în	cazul	lui	pădure,	explicat	prin	latinescul	paludem,	care	însemna	„mlaștină,	baltă”.	(De	
fapt,	etimonul	corect	este	padulem,	formă	rezultată	în	urma	unei	metateze).	Etimologia,	
explicată	prin	modalitățile	de	viață	ale	românilor,	a	fost	pusă	la	îndoială,	până	ce	datele	
acumulate	între	timp	au	arătat	că	și	în	alte	limbi	europene	s-a	produs	saltul	semantic	de	
la	„mlaștină,	baltă”	la	cel	de	„pădure”.	Interesantă	este	și	istoria	lui	solz,	explicat	prin	lat.	
solidus	„solid”.	Nu	toți	specialiștii	au	acceptat	această	etimologie.	Unul	dintre	ei,	August	
Scriban,	l-a	considerat	mai	îndreptățit	pe	vechiul	slav	slozŭ	„mucozitate”.	G.	Ivănescu,	
preluând	o	propunere	a	lingvistului	ceh	Jan	Urban	Jarník,	îl	ia	în	considerare	tot	pe	lat.	
solidus,	denumire	dată	monedei	de	aur	în	circulație	din	perioada	lui	Constantin	cel	Mare.	
Asemănarea	dintre	solzii	peștilor	și	forma	acestei	monede	a	produs	un	transfer	metaforic:	
solzii de aur	erau	deci	construcțiile	cornoase	ale	peștilor.	Transferul	semantic	s-a	putut	
produce	 începând	cu	 secolul	 al	VII-lea,	 când	monedele	de	 aur	bizantine	 s-au	 rărit,	 iar	
sensul	propriu	a	fost	uitat.	În	plus,	începând	cu	secolul	al	X-lea,	în	română	a	intrat	un	nou	
termen	pentru	moneda	de	aur,	anume	perper,	de	proveniență	mediogreacă.	Fenomenul	a	
făcut	ca	vechiul	cuvânt	pentru	„solz”,	scama	(<	lat.	squama),	să-și	piardă	sensul	originar	
și	să-l	dobândească	pe	cel	actual.	Un	alt	exemplu	elocvent	 îl	reprezintă	lat.	conventum 
care,	 în	 trecerea	 la	 românul	cuvânt,	 și-a	 schimbat	 și	 sensul.	 În	 latină,	 conventum	avea	
sensul	de	„adunare”.	 În	mod	periodic,	mai	 exact,	o	dată	pe	an,	 avea	 loc	un	conventus 
(juridici)	cu	magistrații	unei	provincii,	ce	dura	până	la	30	de	zile.	După	părăsirea	Daciei	
și	 odată	 cu	 rusticizarea	 vieții	 sociale,	 aceste	 adunări	 au	 trecut	 la	 obștiile	 sătești,	 care	
ofereau	un	bun	prilej	pentru	a	vorbi	în	public.	În	acest	fel,	dacoromânescul	cuvânt a ajuns 
să	 însemne	 „discurs”,	 „conversație”.	 În	 biserică	 se	 vorbea	 și	 se	 vorbește	 de	Cuvântul 
Domnului	Isus	Hristos	sau	al	apostolilor.	Unui	vorbitor	i	se	dă	cuvântul,	iar	condamnatului	
la	moarte	i	se	oferă	„ultimul	cuvânt”.	Exemplele	se	pot	înmulți	și	aici,	mai	ales	pentru	
domeniul	pastoral	și	al	numelor	de	plante.	Este	bine	cunoscută,	de	exemplu,	evoluția	lat.	
Sanatoria de la sănătoare la sunătoare	prin	apropiere	eronată	de	verbul	a suna.	Poate	
că	cel	mai	elocvent	exemplu	al	acestei	colaborări	a	fost,	mai	aproape	de	noi	și	mai	puțin	
cunoscut,	descoperirea	limbii	hitite.	Istoricii	documentaseră	existența	Imperiului	hitit,	dar	
scrierea	acestei	populații	rămânea	neelucidată.	Revine	lui	William	Wright	prioritatea	în	
descoperirea,	la	1872,	a	„pietrelor	de	la	Hama”,	ajunse,	sub	formă	de	copii	din	ghips,	la	
British	Museum,	și	devenind	astfel	accesibile	studierii	de	către	 învățații	europeni.	Este	
vorba	de	tăblițe	cu	scriere	hitită	în	hieroglife	și	în	scriere	cuneiformă.	Descifrarea	lor	a	
relevat	faptul	că	hitiții	vorbeau	o	limbă	indoeuropeană.	Din	scrierile	rămase	de	la	ei	a	fost	
scos	în	evidență	un	document	de	pe	la	1650	î.	Hr.	datorat	regelui	Hattușili	I	și	considerat	
ca	primul	monument	indoeuropean	care	poate	fi	considerat	literar.	A	fost	păstrat	în	două	
variante:	 în	hitita	 veche	 și	 în	 traducere	babiloniană.	Un	alt	 rege,	Arnuwanda	 al	 IV-lea	
a	 lăsat	 o	 scriere	 inspirată	 din	 luptele	 cu	 asirienii:	Crimele lui Maduttava.	 Informații	
extrem	de	utile	au	găsit	istoricii	într-o	serie	de	Anale și	Rugăciuni pentru îndepărtarea 
ciumei,	datorate	lui	Mursili	al	II-lea.	Imperiul	hitit	s-a	destrămat	încetul	cu	încetul	în	urma	
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deselor	lupte,	în	special	cu	„popoarele	mării”,	ultima	cetate,	Karkemiș	căzând	la	717	î.	
Hr.În	cele	din	urmă	hitiții	au	devenit	semiți	și	au	început	să	vorbească	limba	arameilor	
semitici.	Istoricii	au	putut,	așadar,	extrage,	din	aceste	texte	și	din	altele,	informații	despre	
organizarea	politico-militară	a	acestui	popor	indoeuropean,	dar	și	despre	îndeletnicirile	lui	
de	bază,	care	pare	a	fi	fost	agricultura.

Lingvistica,	dar	mai	ales	fonetica	istorică,	o	componentă	esențială	a	studiilor	de	
etimologie,	a	intervenit	și	în	problema	formării	limbii	și	a	poporului	român.	Se	știe	căo	
seamă	de	istorici	și	lingviști	au	susținut	teza	formării	celor	două	entități	românești	numai	
în	urma	contactului	simbiotic	cu	slavii.	Dintre	istorici	îl	amintim	pe	Nicolae	Iorga,	cu	a	
sa Geschichte des rumānischen Volkes,	I,	Gotha,1905	și,	în	traducere	românească,	Istoria 
poporului românesc,	I,	București,	1922,	iar	dintre	lingviști	pe	Ion	Bogdan,	Însemnătatea	
studiilor	slave	pentru	români,	București,	1894,	și	Ovid	Densusianu,	Histoire de la langue 
roumaine,	I,	Paris,	1901,	p.	237-287.	Cercetări	aprofundate,	datorate	atât	slaviștilor,	cât	și	
romaniștilor,	în	special	români,	au	arătat	că	o	serie	de	transformări	fonetice	s-au	realizat	
în	limba	slavă	înainte	de	migrarea	slavilor	în	bazinul	dunărean,	de	prin	secolul	al	VII-lea.	
Aceste	transformări	erau	comune	limbilor	slave	de	sud-est,	iar	triburile	slave	prezentau	o	
unitate	din	punct	de	vedere	lingvistic.	Unitate	lingvistică	dispare	însă	începând	cu	secolul	
al	VII-lea	și	diversificarea	durează	până	prin	secolul	al	IX-lea,	când	se	produce	separarea	
grupului	sudic	de	cel	estic.	S-a	constatat	că	limba	română	nu	conține	aspecte	anterioare	
separării	lingvistice	a	grupului	slav	de	sud.	Este	o	constatare	importantă,	pentru	că	de	ea	
trebuie	să	se	țină	seama	când	se	vorbește	de	influența	slavă.	S-a	demonstrat,	din	această	
perspectivă,	că	o	eventuală	existență	a	împrumuturilor	slave	anterioare	secolelor	al	VIII-
lea	și	al	IX-lea	nu	poate	fi	probată	cu	argumente lingvistice.	Un	exemplu	în	acest	sens	este	
constatarea	 lingvistului	 bulgar	Vladimir	Georgiev	 după	 care	 graiurile	 slave	 n-au	 avut,	
până	prin	secolele	al	VIII-lea	și	al	IX-lea,	vocala	o,	care	s-a	dezvoltat	ulterior	perioadei	
amintite,	dintr-un a	scurt	(ă),	fenomen	identificat	în	preajma	apariției	textelor	paleoslave.	
Problema	a	fost	reluată,	cu	argumente	suplimentare,	de	lingvistul	clujean	I.	Pătruț,	care	
a	ajuns	la	o	concluzie	fără	echivoc,	astăzi	general	acceptată:	„Cuvintele	de	origine	slavă	
au	început	să	intre	în	limba	română	după	apariția	(cca	secolul	al	IX-lea)	lui	o	în	graiurile	
slave”	(cf.	Studii de limba română și slavistică,	Editura	Dacia,	Cluj,	1974,	p.	244).	Mai	
mult	 decât	 atât,	 lingviști	 precum	Sextil	 Pușcariu	 și	A.	 Philippide	 au	 arătat	 că	 până	 la	
influența	 paleoslavă,	 latina	 din	 Peninsula	Balcanică	 suferise	 atât	 de	multe	 și	 profunde	
transformări	 fonetice	 și	morfologice,	 dar	 și	 lexicale,	 încât	 nu	 se	mai	 poate	 admite	 că	
româna	nu	era	deja	constituită	la	contactul	cu	slavii.	

Nu	putem	finaliza	această	secțiune	fără	a	aminti	eforturile	filologice	și	etimologice	
de	a	demonstra	anumite	falsuri	istorice,	dintre	care	cel	mai	cunoscut	este	Cronica lui Huru 
sau Izvodul lui Clănău.	A	fost	nevoie	de	un	efort	conjugat	intens	al	istoricilor	și	filologilor	
să	dovedească	falsitatea	scrierii.	Ne-am	referit	pe	larg	la	această	aventură	„patriotică”	în	
articolul Falsuri „patriotice” din	”Paralela	45”	pe	luna	aprilie	2019.

Sunt	 situații,	 pe	 de	 altă	 parte,	 nu	 puține,	 când	 datele	 istorice	 impun	 revizuirea	
unor	etimologii.	Este	cazul	cuvântului	oraș,	prezentat	în	dicționarele	noastre	ca	fiind	un	
împrumut	din	maghiară,	anume	váras	„oraș”,	dar	care	prezintă	o	mare	dificultate	fonetică:	
din segmentul va-	 nu	 se	 poate	 explica	o-	 din	 românescul	oraș.	 Pornind	 de	 la	 această	
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dificultate	și	aducând	în	discuție	fapte	de	istorie	socio-culturală,	cu	cronologiile	implicite,	
Laurențiu	Nistorescu,	în	două	articole	publicate	în	„Philologica	Banatica”,	nr.	2/2011	și	
nr.	 1/2012,	 propune	un	 alt	 etimon,	 atestat	 documentar,	chora,	 un	 termen	administrativ	
romano-elenistic,	împrumutat	în	vocabularul	populației	„de	sinteză	traco-daco-romană”.	
Procesul	de	adaptare,	 care	presupune	 și	o	derivare	cu	prefixul	 -aș,	 nu	violentează	nici	
semantica,	nici	fonetica	derivatului.

Vom	 încheia	 expunerea	problemelor	 celor	mai	 semnificative,	 în	opinia	noastră,	
ale	 relațiilor	dintre	etimologie	și	 istorie	cu	observația	elocventă	a	unuia	dintre	cei	mai	
importanți	etimologiști	din	lingvistica	românească	actuală,	Marius	Sala,	plecat	de	curând	
dintre	noi:	„Criteriul	istorico-social	nu	poate	fi	ignorat.	Nu	se	poate	face	etimologie	fără	
să	 se	 cunoască	 istoria	 populației	 a	 cărei	 limbă	 o	 analizăm:	 istoria	 politică	 [...],	 istoria	
culturală	[...],	 istoria	socială	și	a	mentalităților	și	nu	 în	ultimul	rând,	 istoria	dezvoltării	
economice.	Evident	că	aceste	date	importante	nu	pot	lua	locul	criteriilor	lingvistice,	care	
sunt	decisive”	(Introducere în etimologia limbii române,	Editura	Univers	Enciclopedic,	
București,	1999,	p.	31-32).
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Sărbători consacrate Demetrei  
în coloniile megariene 

de la Pontul Euxin
Abstract: Our study aims at comparative research of the holidays dedicated 
to Demetrius at Megara and its pontic colonies (Byzantion, Mesambria, 
Callatis). At Megara and in the Pontic Megarian colonies, Demetra 
was adored with a multitude of epicleses: Thesmophoros, Malophoros, 
Chthonia, Ploutodoteira. The holidays dedicated to Demetrius (Chthonia, 
Thesmophoria, Malophoria) in the Pontic Megarian fortresses have an 
agrarian character. On this occasion, Demetra was celebrated in the 
hypothesis of Chtonian deity and goddess of the fertility of the land and of 
agriculture. Pontic colonies of Megarian origin have adopted the holiday 
cycle set by the Megarian tradition.

Keywords: feast, Demetra, Chthonia, Thesmophoria, Malophoria, 
Megara, Euxine Pontus

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

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

Sărbătorile	consacrate	Demetrei	sunt	relativ	bine	atestate	atât	la	Megara	cât	și	în	
coloniile	sale	de	la	Pontul	Euxin	(Byzantion,	Chalcedon,	Heraclea	Pontica,	Mesambria,	
Callatis,	Chersonesul	Tauric).	Acest	fapt	se	explică	prin	poziția	centrală	pe	care	o	ocupă	
Demetra	 în	 panteonul	 Megarei.	 În	 egală	 măsură,	 zeița	 s-a	 bucurat	 de	 o	 popularitate	

1.	Ferrari	2003,	742	(s.v.	sărbătoare).	



16

considerabilă	 în	 coloniile	 pontice	 megariene.	 Studiul	 nostru	 are	 ca	 obiect	 cercetarea	
comparativă	 a	 sărbătorilor	 consacrate	 Demetrei	 la	 Megara	 și	 în	 coloniile	 pontice	 de	
origine	megariană.	Demersul	nostru	pleacă	de	la	premisa	că	cetățile	pontice	megariene	au	
moștenit	cultele	și	calendarul	din	metropola	lor	Megara.	

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

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

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

al	cetății.	Cultul	Demetrei	era	practicat	 încă	din	secolul	al	VIII-lea	 î.	Hr.	Pausanias	ne	
relatează	că	primul	rege	megarian,	Kar	introdusese	cultul	Demetrei	la	Megara,	construind	
un	lăcaș	de	cult	(μέγαρον)	în	cinstea	zeiței4.	Demetra	este	singura	divinitate	megariană	
adorată	 pe	 cele	 două	 acropole	 ale	 Megarei,	 cea	 răsăriteană	 (Caria)5	 şi	 cea	 apuseană	
(Alcathoos)6.	De	altfel,	cel	mai	vechi	nucleu	religios	al	Megarei,	situat	în	situl	arheologic	
de	 coastă	 de	 la	Nisaia,	 pare	 să	 fie	 dominat	 de	 către	Demetra	 în	 asociere	 cu	 Poseidon	
Enyalios	 și	 Zeus	Meilichios7.	 Pausanias	 semnalează	 la	 Nisaia	 existența	 unui	 sanctuar	

2.	Casevitz	1991,	110-112.	
3.	Luna Artemisios	este	atestată	în	calendarele	cetăților	din	aproape	toate	regiunile	Greciei	antice,	inclusiv	
în	Macedonia.	Artemisios	face	parte	din	calendarele	cetăților	doriene,	vezi	Trümpy	1997,	122,	125;	Miroux	
1976,	234-235;	236-237.	
4. Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974), I,	39,	5,	(p.	115):	„Se	zice	că	orașul	[Megara]	a	primit	acest	nume,	
atunci	când	stăpânea	acolo	Kar,	fiul	lui	Phoroneus;	atunci	se	spune	că	ei	[megarienii]	au	zidit	pentru	prima	
oară	lăcașuri	sfinte	închinate	Demetrei	și	locuitorii	au	numit	orașul	lor	Megara”;	Pausanias,	Călătorie în 
Grecia	(1974),	I,	40,	6,	(p.	117):	„tot	aici	se	află	ceea	ce	se	numește	megaronul	Demetrei.	Se	spunea	că	Kar	
îl	construise	în	timpul	domniei	sale”.	Din	textul	lui	Pausanias	s-ar	putea	înțelege	că	numele	cetății	Megara	
derivă	de	la	megaron,	lăcașul	de	cult	consacrat	Demetrei,	situat	pe	acropola	Karia,	Antonetti	1998,	36.	
5.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	40,	6	(p.	117).	
6.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	42,	6-7,	(p.	121-122):	„Există	de	asemenea	(pe	acropolă)	un	
templu	al	zeiței	Demetra	Thesmophoros”;	Antonetti	1999,	17.	Antonetti,	1998,	35-36.	
7.	Tucidide	IV,	67,	2;	118,	4	apud	Antonetti	1998,	36.	
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(ἱερóν)	al	Demetrei	Malophoros8 al	cărei	cult	datează	cel	puțin	din	primele	decenii	ale	
mileniului	I	î.	Hr.9.	Așadar,	Demetra	megariană	este	o	divinitate	chtoniană	care	se	prezintă	
sub	două	aspecte	distincte.	Pe	de	o	parte,	în	calitate	de	zeiță	a	Thesmophoriilor,	Demetra	
beneficiază	de	un	cult	 localizat	 intra-muros,	chiar	 în	centrul	Megarei;	pe	de	altă	parte,	
zeița	este	venerată	în	ipostaza	de	Malophoros	într-un	sanctuar	extra-urban.	

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

Potrivit	lui	Pausanias,	Demetra	era	venerată	cu	epicleza	Μαλóφορος.	El	oferă	o	
explicație	etimologică	fantezistă	a	acestei	epicleze:	„primii	crescători	de	oi	de	la	Megara	
o	 numiseră	 pe	 Demetra	 Malophoros”13.	 În	 mod	 evident,	 Pausanias	 apropie	 epitetul	
Μαλóφορος	de	cuvântul	μῆλον	care	înseamnă	„oaie”14;	prin	urmare	Malophoros are sensul 

de	 „cea	 care	 aduce	 oile”.	 De	 aceea,	 Demetra	 era	
percepută	ca	o	protectoare	a	turmelor.	S-a	dovedit	
că	 explicația	 lui	 Pausanias	 nu	 este	 corectă	 din	
punct de vedere lingvistic15.	 Epitetul	Malophoros 
s-a	format	mai	degrabă	pe	cuvântul	dorian	μᾶλον,	
„măr”16.	 Este	 foarte	 probabil	 ca	 Malophoros	 să	
fi	 derivat	 de	 la	 numele	 unei	 presupuse	 sărbători,	
Malophoria	 celebrată	 în	 cinstea	 Demetrei	 care	
era	 adorată	 în	 ipostaza	de	divinitate	protectoare	a	

pomilor fructiferi17. Cultul Demetrei Malophoros a fost adoptat de coloniile megariene 
din	Sicilia	(Selinunt)	și	de	la	Pontul	Euxin	(Byzantion,	Anchialos,	Mesambria,	Callatis).	
El	este	bine	atestat	la	Selinunt,	o	colonie	a	Megarei	Hyblaea,	unde	a	fost	descoperit	un	

8.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	44,	3-4,	(p.	125):	„Iar	dacă	cobori	în	portul	care	și	astăzi	poartă	
numele	de	Nisaia	dai	de	un	templu	al	zeiței	Demetra	Malophoros”;	vezi	și	Antonetti	1998,	36;	Lévêque-
Antonetti	1990	198-199.	
9.	Bremmer	2012,	32.	
10.	Chantraine	1970,	432	(s.v.	θεσμóς).	Cuvântul	θεσμóς are	în	mod	obișnuit	sensul	de	regulă, ordin,	lege. 
Cuvântul	θεσμóφορος este un compus al lui θεσμóς,	având	sensul	de	„care	aduce	legile,	care	civilizează”.	
11. Bremmer,	2012,	27;	Ferrari,	2003,	821,	(s.v.	Tesmoforia).
12.	Ferrari,	2003,	822,	(s.v.	Tesmoforia).	
13.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	44,	3,	(p.	125).	
14.	În	greacă	există	un	omonim	al	 lui	μῆλον	care	are	sensul	de	„măr”,	vezi	LSJ,	1127	[s.v.	μῆλον	(A);	
μῆλον	(B)].	
15.	Bremmer	2012,	32.
16.	Chantraine	1974,	694	(s.v.	1	μῆλον);	LSJ,	1127	[s.v.	μῆλον	(B)];	Dubois,	1989,	76.	
17.	 În	 acest	 sens,	 vezi	 invocația	 lui	 Callimachos	 către	 Demetra	 (Hymne	 VII,	 136):	 „Φέρε μάλα,	 φέρε 
στάχυν”,	 („Dăruiește-ne	 fructe,	 dăruiește-ne	 grâu!”),	Hanell	 1934,	 175-176.	 Pentru	 explicarea	 epiclezei	
Malophoros,	vezi	și	Mantzoulinou-Richards	1986,	15-22.	
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sanctuar al Demetrei Malophoros	care	datează	din	590-580	î.	Hr.18. 
Demetra	ocupă	un	loc	important	în	pantheonul	Chalcedonului	alături	de	Apollon.	

Capul	zeiţei	este	reprezentat	pe	monedele	locale19.	Singura	noastră	informaţie	despre	cultul	
Demetrei	 la	Heraclea	 Pontica	 este	 furnizată	 de	 o	 notiţă	 a	 lui	Hesychius:	Пάμπανον·	 ἡ 
Δημήτηρ ἐν Ἡρακλείᾳ.	Capul	Demetrei	este	reprezentat	pe	monedele	din	epoca	imperială20.

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

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

Un	decret	onorific	de	la	sfârșitul	secolului	I	î.	Hr.	ne	informează	despre	existenţa	
la	Callatis	 a	 unei	 asociaţii	 de	 adoratori	 (θοινᾶται)	 ai	Demetrei	Chthonia26. Denumirea 
membrilor	 asociației	–	θοινᾶται	–	derivă	de	 la	 cuvântul	 θοινή,	banchet sacru,	 ceea	ce	
demonstrează	că	asociaţia	thoinatai-lor	era	însărcinată	cu	organizarea	banchetelor	sacre	
cu	ocazia	sărbătorilor	consacrate	Demetrei	Chthonia27.

În	 epoca	 imperială	 o	 asociaţie	 de	 cult	 îi	 consacră	 o	 dedicaţie	 Demetrei	
Πλουτοδóτειρα	(„Cea	dătătoare	de	bogăţie”);	acest	epitet	corespunde	funcţiei	Demetrei	
de divinitate a agriculturii28.

Deşi	epicleza	Demetrei,	Malophoros	nu	este	atestată	la	Callatis,	ea	poate	fi	presupusă	

18.	Dewailly	1992,	3-9.	
19.	Hanell	1934,	180.	
20.	Hanell	1934,	180.	
21.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	44,	3,	(p.	125).	
22.	Dubois	1989,	61,	nr.	54	(datare:	475-450	î.	Hr.);	Dubois	1989,	75,	nr.	78,	r.	5	(datare:	450	î.	Hr.).
23.	Ferrari	2003,	276,	(s.v.	Demetra).	
24. ISM	 III,	 48	A:	 „[Διόν]υσος Πα[τρῷος]	 /	 [Δι]όνυσος Βακ[χεύς]	 /	 Ἀφροδίτα Πά[νδημος]	 /	 Πειθώ,	
Δασύ[λλιος]	/	Ἄρτεμις, Χθ̣[ονία(?)]	/	Κρόνο[ς	------]”.	
25.	O	bună	parte	dintre	divinităţile	menţionate	în	inscripţia	oraculară	de	la	Callatis,	cu	excepţia	Artemidei	
şi	a	lui	Kronos,	se	regăsesc	în	descrierea	consacrată	de	către	Pausanias	[Călătorie în Grecia	(1974),	I,	43,	
5-6,	p.	123-124]	panteonului	megarian.	
26. ISM ΙΙΙ,	40,	r.	1-2:	„ἔδοξε τοῖς θοινάταις τᾶς Δά/ματρος τᾶς Χθονίας·	 /	Νουμήνιος Νουμηνίου εἶπε· 
κτλ.”.	Se	pare	că	decretul	 în	cinstea	 lui	Ariston,	fiul	 lui	Ariston	de	 la	Callatis	a	 fost	promulgat	de	către	
aceeaşi	asociaţie	de	adoratori	ai	Demetrei	Chthonia,	ISM	III,	41,	r.	8	(sfârșitul	secolului	al	IV-lea	î.	Hr.).	
27.	Avram,	în	ISM	III,	105-106.	
28. ISM	III,	259:	„[ἀγα]θῇ τύχῃ·	/	[---Δ]ή̣μητρι Πλου/[τοδοτείρᾳ]·”	(epoca	Antoninilor);	vezi	şi	Chiekova	
2008,	121	şi	n.	35.
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pe	baza	atestării	lunii	Μαλοφóριος29	al	cărui	nume	derivă	de	la	această	epicleză.	Totuşi,	
existenţa	 lumii	Malophorios	 în	calendarul	callatian	nu	constituie	un	argument	suficient,	
deoarece	calendarul	fusese	adus	la	Callatis	de	către	coloniştii	din	Heraclea	Pontica,	care,	la	
rândul	lor	îl	preluaseră	de	la	Megara30.	Un	argument	în	favoarea	existenţei	cultului	Demetrei	
Malophoros	la	Callatis	îl	constituie	faptul	că	acest	cult	este	atestat	la	Mesambria31.

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

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

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

Efigia	Demetrei	şi	cununa	de	spice,	simbolul	zeiţei	sunt	reprezentate	pe	o	serie	de	
monede	de	bronz	descoperite	la	Mesambria39.

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

probabil	de	către	callatieni	cu	ocazia	sărbătorii	Chthonia.	Un	argument	în	favoarea	celebrării	

29. ISM,	III,	38,	r.	1-2:	„Ἐπὶ βασιλέος Ἀγαθοῦ Δαίμο/νος μηνὸς Μαλοφορίου κτλ.”.	
30.	Chiekova	2008,	121;	Avram	în	ISM	III,	93-94.
31. IGB	I2	370	bis;	inscripţia	provine	de	la	Anchialos,	o	aşezare	situată	în	zona	de	influenţă	a	Mesambriei.	
32.	Chiekova	2008,	121-122.
33. IGB	I2	370	bis:	„Ἀγαθῆι τύχη[ι].	/	Φιλήτη θεᾷ	/	Μαλοφόρῳ	/	εὐχαριστήριον”	(„Noroc	bun!	Philete	(i-a	
consacrat)	lui	Malophorios	în	semn	de	recunoștință”).	
34.	Vezi,	Velkov	1980,	117-124.
35.	Riotto	1985,	25-51.	
36.	IGB	I2,	342:	„Χαῖρε ἱερέα	/	Θεσμοφόρων	/	Ἁγησίλα	/	[Πλο]υτίωνος”	(„Salutare,	preoteasă	a	zeițelor	
Thesmophore, Agesila,	fiica	lui	Ploution”).	
37.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	42,	6,	(p.	121-122).	
38. IGB	V,	5095:	„	(…)	γενομένα τε τᾶς Δάμα/τρος καὶ Κόρρας ἱέρεια τῶν τε ἱερῶν κα/[λῶς καὶ] ὁσίως 
προέστα καὶ τῶμ πολ[ι]/τᾶν θετος(?)	ἐπιμελου[-------]”.	
39.	Chiekova	2008,	124.	
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acestei	 sărbători	 îl	 constituie	 atestarea	 la	 Callatis	 a	 unei	 asociaţii	 cultuale	 a	Demetrei	
Chthonia,	ai	cărei	membri	(θοινᾶται)	erau	responsabili	cu	organizarea	banchetelor	sacre	
aferente Chthoniei.	De	 altfel	 se	 ştie	 că	 banchetul	 sacru	 ocupa	 un	 loc	 central	 în	 cultul	
Demetrei,	precum	dovedesc	mai	multe	regulamente	sacre	care	menţionează	persoanele	
însărcinate	cu	organizarea	banchetelor	(θοιναρμóστρια	şi	ὑποθοιναρμόστριαι)40.

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

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

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

Cultul	Demetrei	Thesmophoros	 era	unul	 dintre	principalele	 culte	 ale	Megarei.	
De	 altfel,	 potrivit	 lui	 Pausanias,	 megarienii	 înșiși	 considerau	 că	 numele	 cetăţii	 lor	
derivă	de	la	cel	al	megaronului	Demetrei,	care	are	o	legătură	directă	cu	Thesmophoria. 
Începând	 din	 epoca	 clasică,	 megaronul	 este	 utilizat	 îndeosebi	 în	 cultele	 divinităților	
chtoniene	 pentru	 săvârșirea	 sacrificiilor;	 termenul	megaron	 desemnează	 construcțiile	
subterane,	 fiind	 semantic	 echivalent	 cu	 bothros,	 groapă	 pentru	 sacrificii45.	 În	 timpul	
Thesmophoriilor	 ateniene,	 femeile	 îi	 sacrificau	 purcei	 Demetrei,	 aruncându-i	 vii	 în	
gropile numite megara46;	acesta	era	un	ritual	specific	al	Thesmophoriilor,	fiind	atestat	
și	la	Delos47.	Numeroasele	camere	subterane	descoperite	la	Megara	ar	fi	fost	utilizate	cu	
ocazia	sărbătorii	Thesmophoria;	acestea	aveau	și	o	utilitate	practică	servind	la	depozitarea	
cerealelor48. 

40. LSCG	65,	r.	30-31,	p.	131	(regulament	al	misterelor	Demetrei	din	Andania,	92	î.	Hr.);	LSCG	66,	r.	6-8	
(regulament	din	Messenia,	secolul	al	III-lea	î.	Hr.);	LSCG	64,	r.	12	(regulament	de	cult	din	Messenia,	191	î.	
Hr);	vezi	şi	Chiekova	2008,	120-121	şi	n.	129,	cu	numeroase	exemple.	
41.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	II,	35,	5,	(p.	205-206);	vezi	şi	IG	IV,	679,	r.	13-17	(secolele	III-II	î.	
Hr.)	care	menţionează	sacrificiile	săvârşite	la	Hermiona	cu	ocazia	celebrării	sărbătorii	Chthonia consacrate 
Demetrei Chthonia. 
42. Luna Thesmophorios	este	atestată	 în	Rhodos,	Creta,	Sicilia	şi	Magna	Grecia	(IG	XIV,	2393,	11,	22,	
41,	 50,	 75,	 96,	 etc.);	 în	Rhodos	 și	Creta,	 luna	Thesmophorios este echivalentul lunii attice Pyanepsion 
(octombrie-noiembrie)	în	timpul	căreia	aveau	loc	Thesmophoriile	ateniene.	
43.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	39,	5,	(p.	115);	40,	6,	(p.	117).	
44.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	42,	6-7,	(p.	121-122).	
45.	Chiekova	2008,	117-118.	
46.	Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1982),	IX,	8,	1	(p.	197):	„Trecând	acum	dincolo	de	Asopos,	la	o	depărtare	
de	aproape	zece	stadii	de	oraș,	întâlnești	ruinele	de	la	Potniai	și,	între	ele,	dumbrava	sfântă	a	Demetrei	și	
Corei	(…).	La	o	dată	stabilită,	pe	lângă	celelalte	practici	religioase,	locuitorii	obișnuiesc	să	arunce	în	așa-
numitele megara	[jertfe],	adică	purceluși	abia	născuți”;	Nilsson	1906,	321.	
47. IG	XI,	459,	r.	61.	
48. Apud	Robu	2014,	104,	n.	397.	
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Deşi	 Thesmophoria	 nu	 este	 atestată	 direct	 în	 cetăţile	 pontice,	 există	 o	 mare	
probabilitate	ca	sărbătoarea	în	cinstea	Demetrei	să	fie	celebrată	în	Pontul	Euxin,	dacă	ar	

fi	să	judecăm	după	cele	câteva	indicii	pe	care	ni	le	
furnizează	inscripţiile	referitoare	la	cultul	Demetrei	
Thesmophoros. Ştefan	 din	 Bizanţ	 propune	 o	
explicaţie	 etimologică	 fantezistă	 a	numelui	 cetăţii	
Callatis,	 care	 ar	 deriva	 de	 la	 cuvântul	 κάλαθος,	
coşul	 utilizat	 în	 ritualurile	 săvârşite	 cu	 ocazia	
Thesmophoriilor49.	În	orice	caz,	explicaţia	oferită	de	
către	Ştefan	din	Bizanţ	reflectă	o	realitate	religioasă;	
pe	 temeiul	 acestei	 explicaţii	 s-ar	 putea	 presupune	
că	Thesmophoriile	erau	celebrate	la	Callatis.	Cultul	

Demetrei Thesmophoros	este	atestat	 la	Mesambria,	precum	indică	 inscripţia	 funerară	a	
Agesilei,	fiica	lui	Ploution	care	a	îndeplinit	funcţia	de	preoteasă	a	zeiţelor	Demetra	şi	Cora	
Persefona,	patroanele	Thesmophoriilor50.

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

Din	punct	de	vedere	etimologic,	numele	sărbătorii	Θεσμοφóρια	pare	să	fie	legat	de	
verbul τίθημι,	„a	pune”,	sugerând	interpretarea	sa	ca	„sărbătoarea	depunerii	de	θεσμοί”,	
adică	„obiecte	sacre”	sau	„depuneri	sacre”	cu	evidentă	valoare	magică	și	simbolică55. Acest 
din	urmă	sens	face	aluzie	la	ritualul	săvârșit	în	prima	zi	a	Thesmophoriilor,	care	consta	din	
adunarea	ofrandelor	consacrate	Demetrei	din	gropile	pentru	sacrificii	(μέγαρα)56.

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

49. Ştefan	din	Bizanţ	s.v	Κάλλατις.	ὡς κάλαθος	εὑρέθη ἐοικώς τοῖς θεσμοφοριακοῖς	[Callatis;	(se	zice)	că	în	
el	s-a	găsit	un	coş	asemănător	cu	cele	de	la	Thesmophorii,	vezi	Ştefan	din	Bizanţ	s.v.	„Κάλλατις”	în	FHDR 
II,	338-339.	
50. IGB	I2,	342.	
51.	Deubner	1966,	52.	
52. IG	XI,	290,	r.	5:	„Мεταγειτνιῶνος. ἐκ φιάλης	...	παρὰ	ταμίου εἰς	/	θεσμοφó[ρια---]”	(„În	luna	Metageitnion;	
din vistieria pentru Thesmophoria”)	(secolul	al	II-lea	î.	Hr.).
53.	Trümpy	1997,	63-64.	
54. Plutarh,	Quaestiones graecae	(Moralia	298B).
55. Bremmer,	2012,	27;	Ferrari,	2003,	821,	(s.v.	Tesmoforia).
56.	Ferrari,	2003,	822,	(s.v.	Tesmoforia).	
57.	Diodor	din	Sicilia,	V,	4,	7,	apud Dewailly	1992,	9,	n.	20;	Burkert	1987,	242.	
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Thesmophoriile	erau	rezervate	doar	femeilor;	este	vorba	de	soţiile	cetăţenilor.	La	
Atena	erau	excluse	de	 la	 sărbătoare	 tinerele	necăsătorite,	 concubinele	 şi	bărbaţii.	Cele	
trei	zile	ale	Thesmophoriilor	attice	erau	precedate	de	un	fel	de	„retragere”	a	femeilor	la	
capul	Kolias,	situat	în	faţa	portului	Pireu,	la	35	de	stadii	de	Atena.	Femeile	săvârşeau	un	
sacrificiu	într-un	sanctuar	al	Demetrei	Thesmophoros	şi	al	Corei	Persefona58. 

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

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

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

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

ipostaza	de	divinitate	protectoare	a	pomilor	fructiferi.	Mai	precis,	epicleza	Malophoros 
face	referire	la	„sărbătoarea	merelor”	care	celebra	„epifania	originară	a	mărului”	dăruit	de	
către	Demetra	Malophoros,	„zeița	care	poartă	fructele	pământului”.	Cei	care	participau	la	
sărbătoare	îi	consacrau	zeiței	ofrande	de	fructe63. 

Malophoria	era	celebrată	la	Megara,	Selinunt	(în	Sicilia)	şi	în	coloniile	pontice	de	
origine	megariană.	Celebrarea	Malophoriilor	poate	fi	dedusă	la	Byzantion,	Mesambria	şi	
Callatis	pe	baza	atestării	 lunii	Malophorios	(septembrie)	în	calendarele	acestor	cetăţi64,	
cât	 şi	 a	 epiclezei	Malophoros	 specifică	 Demetrei65. Malophoria era foarte probabil o 

58. Pausanias,	Călătorie în Grecia	(1974),	I,	31,	1,	(p.	99).	
59. Jost	1992,	166;	Burkert	1987,	242-243.	
60.	Jost	1992,	166,	Ferrari	2003,	822	(s.v.	Tesmoforia);	Bremmer	2012,	28;	Burkert	1987,	242-243.
61.	Jost	1992,	166,	Ferrari	2003,	822	(s.v.	Tesmoforia);	Bremmer	2012,	29;	Burkert	1987,	243-244.
62.	Jost	1992,	166-167;	Ferrari	2003,	822;	Bremmer	2012,	29-30;	Burkert	1987,	244-245.
63.	Bremmer	2012,	32;	Hannell	1934,	176.	
64.	Trümpy	1997,	150;	Samuel	1972,	88;	Avram	1999,	29;	ISM	III,	38,	r.	2.
65. IGB	I2,	370	bis.	
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sărbătoare	a	recoltei	fructelor,	fiind	celebrată	în	luna	septembrie66.	Epicleza	Malophoros 
se	potriveşte	bine	unei	zeiţe	celebrate	 la	 începutul	 toamnei,	Demetra	Malophoros	fiind	
zeița	care	dăruieşte	fructele	coapte67. 

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

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

Un sanctuar al lui Dionyssos la 
frontiera ținutului geților

Abstract: A number of ancient sources mention the existence in the 
Haemus Mountains, at the southern border of the kingdom of the Getae, 
of a sanctuary dedicated to Dionysos. The earliest attestation is due to 
the Athenian playwright Euripides, for the year 438 BC. The priesthood 
of Dionysos had, in the Geto-Dacian world, but also in the southern 
Thracians and in much of the Hellenistic world, the status of an official 
religion.

Keywords: Dionyssos, Liber Pater, sanctuary, dyonissiac priesthood

Cuvinte-cheie: Dionyssos, Liber Pater, sanctuar, sacerdoțiu dionisiac

Într-o	cunoscută	 tragedie	a	dramaturgului	antic	atenian	Euripides1,	probabil	cea	
mai	 veche	 din	 opera	 rămasă	 de	 la	 acesta,	Alcestis2,	 regăsim	 o	 informație	 pe	 care	 cea	
mai	mare	parte	a	 istoriografiei	o	consideră	a	fi	cea	mai	veche	atestare	a	unui	 sanctuar	
dedicat	divinității	Dionyssos	la	nord	de	oikumena greacă.	Pasajul	sună	astfel:	Iar cel al lui 
Dionyssos [sanctuarul	–	n.n.]	a fost construit în Tracia, pe așa-numitul Haemus, unde se 
spune	că	au	existat	și	câteva	tăblițe cu scrieri ale lui Orfeu3.	Informația	despre	existența	în	
zona	Munților	Haemus	a	unui	spațiu	sacru	dedicat	lui	Dionyssos	este	reluată	de	Euripides	și	
într-un	alt	text	dramatic	al	său,	Hecuba4,	unde	afirmă:	Unii spun că oracolul lui Dionyssos 
a fost în Pangaion, iar alții în Haemus, unde ar mai fi rămas unele scrieri pe tăblițe de la 
Orfeu, la care se referă Alcestis	când	nu	acceptă	orice	leac	din	tăblițele	tracilor,	pe	care	se	
zice	că	le-ar	fi	scris	Orfeu.	Se știe că Dionyssos a fost și profet, pentru că tot el (Alcestis	
–	n.n.)	mai spune în ”Bacchae5” că acest zeu a fost și profet, pentru că în riturile sale de 

1.	Născut	 în	 jurul	anului	480	î.Hr.,	 lângă	Atena,	și	decedat	 în	406	î.Hr.,	 în	Macedonia	(Easterling-Knox	
1985,	p.	316)
2.	Piesa	a	fost	jucată	în	premieră	în	anul	438	î.Hr.,	în	cadrul	festivalului	anual	Dionysia	de	la	Atena	(Fitts	
1960,	p.	143)
3.	Schwartz	1966,	p.	239
4.	Piesa	a	fost	jucată	pentru	prima	oară,	cel	mai	probabil,	în	jurul	anului	424	î.Hr.
5.	Piesă	a	lui	Euripides	compusă	în	ultimul	an	de	viață	al	acestuia,	la	curtea	regelui	Archelaus	al	Macedoniei,	
și	jucată	după	moartea	autorului,	în	anul	405	î.Hr.,	la	același	festival	Dionysia	de	la	Atena	(Rehm	1992,	p.	
23).	Aparentul	nesincronism	cronologic	al	referirii	la	o	lucrare	din	anul	406	î.Hr.	într-una	redactată	cu	circa	
două	decenii	mai	devreme	se	explică	prin	faptul	că	opera	lui	Euripides	ne-a	parvenit	prin	transcrieri	târzii,	
în	care	au	fost	operate	și	astfel	de	interconectări.



27

la Serbările Bacchice cele nebune se dezlănțuie o imensă putere profetică6.
Este	firesc	ca	o	informație,	fie	și	repetată,	inclusă	în	opere	de	ficțiune	literară	să	

fie	privită	cu	circumspecție	atunci	când	este	pusă	în	discuție	valoarea	sa	de	izvor	literar.	
În	cazul	atestării	sanctuarului	dionisiac	de	la	frontiera	de	pe	Haemus	a	regatului	geților,	
este	mult	limitată,	dacă	nu	pe	deplin	înlăturată	de	faptul	că	alte	izvoare	independente,	de	
această	 dată	 ferm	 încadrabile	 în	 categoria	 documentelor	 istorice,	 confirmă	 informația.	
Astfel,	sanctuarul	din	Munții	Haemus	este	atestat	și	în	anul	335	î.Hr.,	deci	la	circa	două	
generații	 după	menționarea	 sa	 în	 textele	 lui	Euripides,	 în	 contextul	 campaniei	 pe	 care	
o	efectuează	 la	Dunăre	Alexandru,	moștenitorul	 tronului	macedonean,	după	asasinarea	
tatălui	său	Filip	al	 II-lea.	Potrivit	consemnării	 lui	Arrian7,	după	scurta	demonstrație	de	
forță	 efectuată	 împotriva	 geților	 de	 la	 nordul	Dunării	 și,	mai	 ales,	 după	 eșecul	 de	 a-i	
supune	 pe	 triballii	 conduși	 de	 regele	 Syrmos,	Alexandru	Macedon	 și-a	 retras	 trupele	
la	sud	de	Haemus,	dar	nu	înainte	de	a	efectua	sacrificii	de	mulțumire	la	sanctuarul	din	
munți.	Patru	secole	mai	târziu,	istoricul	Suetonius8	face	o	legătură	neechivocă	–	dar	de	
interpretatio romana9	–	 între	sanctuarul	vizitat	de	Alexandru	și	oracolul	 lui	Dionyssos,	
atunci	când	menționează:	Iar mai târziu, când Octavian a condus o expediție în Tracia, 
a cerut preoților din grota lui Liber Pater să facă riturile lor barbare… la același altar 
la care a oferit jertfă și Alexandru cel Mare10.	Alte	două	surse,	independente	una	de	alta,	
certifică	existența	acestui	loc	sacru	din	Munții	Haemus	și	în	răstimpul	scurs	între	expediția	
lui	Alexandru	Macedon	și	campania	lui	Octavian	Augustus:	este	vorba	de	Titus	Livius11 
și,	respectiv,	Florus12,	care	relatează	același	episod	al	expediției	regelui	macedonean	Filip	
al V-lea. Într-o	operațiune	care	avea	drept	scop	securizarea	frontierei	nordice	a	stăpânirii	
sale	extinse	(prin	subordonarea	regatului	tracic	al	lui	Cotys)	în	avanpremiera	planificatelor	
sale	campanii	antiromane,	regele	de	la	Pella	escaladează	în	anul	181	î.Hr.	Munții	Haemus,	
într-un	punct	de	unde	”puteau	fi	observate	în	același	timp	Pontul,	Adriatica,	Istrul	și	Alpii”	
–	și	ridică	în	vecinătatea	oracolului	două	altare,	pentru	Zeus	și	pentru	Apollo,	cărora	de	
aduce	mai	apoi	sacrificii.	De	prisos,	poate,	să	mai	amintim	că	Dionyssos	era	o	divinitate	
supremă,	echivalentă	lui	Zeus,	iar	Apollo	era	una	dintre	ipostazele	sale	privilegiate.

Iată,	 așadar,	 că	 știrile	 antice	 despre	 sanctuarul	 dionisiac	 din	 Munții	 Haemus	
sub	abundente	 și	 se	 confirmă	unele	pe	 altele.	Atestările	 se	 succed	după	cum	urmează:	
în	438	î.Hr.	–	de	către	Euripides	(mențiunea	din	Hecuba	este,	cel	mai	probabil,	doar	o	
revenire);	în	335	î.Hr.	–	de	către	Arrian	și	Suetonius;	în	181	î.Hr.	–	de	către	Titus	Livius	
și	Florus;	în	28	î.Hr.	–	de	către	Suetonius.	Toate	aceste	date	sunt	importante,	întrucât	se	
plasează	în	orizonturi	cronologice	care-i	antrenează	în	procese	și	evenimente	de	relevanță	
supraregională	 atât	 pe	 geți,	 cât	 și	 sacerdoțiul	 dionisiac.	Atestarea	 din	 anul	 438	 î.Hr.	 îi	

6.	Dindorf	2010,	p.	510
7.	Arrian	1,	2,	1,	cf.	Pârvan	1982,	p.	33
8.	Gaius	Suetonius	Tranquillus	(cca.	69	–	post	122	d.Hr.).	Lucrarea	”Viețile	celor	12	Cezari”	a	fost	redactată	
în	timpul	domniei	împăratului	Hadrian,	cel	mai	probabil	în	anul	121.
9. În	epoca	republicană	târzie	și	în	continuitatea	imperială	a	acesteia,	romanii	l-au	echivalat	pe	Liber	Pater	
cu	Bacchus/Dionyssos
10.	Suetonius,	Augustus,	94,	6
11.	Titus	Livius,	Ab urbe condita	40,	21-22
12.	Florus,	Epitome	1,	28,	4
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găsește	pe	geți	asociați	într-un	condominium	statal	cu	tracii	sudici	și	antrenați	laolaltă	cu	
aceștia	în	mișcările	politico-militare	sincrone	cu	desfășurarea	Războiului	Peloponesiac,	
prin	 care	 tracii	 s-au	 emancipat	 atât	 de	 hegemonia	 persană	 (anterior	 exercitată	 prin	
satrapia	Skudra),	cât	și	de	cea	greacă;	din	acest	orizont	de	timp	ne	parvin	știrile	despre	
regele	 și	 totodată	 legendarul	 sacerdot	 suprem	 Zeuta/Seuthes,	 dar	 și	 despre	 deificarea	
lui	Zalmoxes13,	 ambii	 sacerdoți	 supremi	ai	 cultului	dionisiac14.	Momentul	335	 î.Hr.,	 al	
declanșării	ofensivei	așa-numitului	”imperiu	macedonean”	(coaliția	de	state	realizată	în	
regiunea	balcanică	de	tatăl	lui	Alexandru	cel	Mare,	Filip	al	II-lea)	împotriva	Imperiului	
Persan,	geții	se	individualizează	și	prin	organizare	statală	de	tracii	sudici,	emancipându-se	
totodată	de	tutela	macedoneană,	instituită	prin	mariajul	dintre	regele	Filip	al	II-lea	și	fiica	
regelui	Kothelas	 (rege	get	asociat	 sacerdoțiului	dionisiac	fie	 și	numai	prin	politonimul	
asumat,	care-l	leagă	de	ipostaza	Kotytto	a	zeului	Dionyssos);	emanciparea	a	fost	certificată	
politico-militar	 în	 331	 î.Hr.,	 prin	 bătălia	 împotriva	 generalului	macedonean	 Zopyrion.	
În	 orizontul	 de	 timp	 al	 atestării	 următoare,	 din	 181	 î.Hr.,	 geții,	 intrați	 de	 această	 dată	
într-un	proces	de	asociere	cu	dacii	de	același	neam,	sunt	nevoiți	 să	aleagă	 între	 tabăra	
elenistică,	 ainiată	 regelui	 Filip	 al	V-lea,	 și	 cea	 romană,	 aflată	 în	 expansiune	 în	 spațiul	
balcanic;	prin	neangajarea	în	bătălia	de	la	Pydna	a	trupelor	comandantului	get	Cloilios,	
alegerea	getică	 îi	 va	 favoriza	pe	 romani.	Dimpotrivă,	 în	ultima	generație	 a	 secolului	 I	
î.Hr.,	 geto-dacii	 (conduși	 atunci	de	Cotiso	–	un	 alt	 rege	 asociat	 cultului	 dionisiac	prin	
nume	și,	respectiv,	Dicomes,	Rolles	și	Dapyx)	se	vor	afla	în	prima	linie	a	confruntării	cu	
Roma,	într-un	conflict-ecou	al	războaielor	mithridatice.	Inițiată	și	coordonată	de	rețeaua	
”transnațională”	a	sacerdoțiului	dionisiac,	care-l	 ridicase	 la	rang	de	comandant	suprem	
(și	zeu,	într-o	procedură	amintind	de	deificarea	lui	Zalmoxes	sau	de	cea	a	lui	Alexandru	
Macedon	 din	Egipt)	 pe	Mithridates	 Eupator-Dionyssos,	 această	 conflagrație	 a	motivat	
Roma	să	abandoneze	regimul	republican	în	favoarea	celui	imperial,	dar	și	să	adopte	un	
regim	de	represalii	generalizate	împotriva	cultului	dionisiac.	După	înfrângerea	insurecției	
condusă	de	sacerdotul	suprem	al	tracilor	bessi,	Vologases,	din	anii	14-11	î.Hr.,	generalul	
roman	 Calpurnius	 Piso	 (el	 însuși	 pontifex!)	 a	 nimicit	 sanctuarul	 acestora	 din	 Munții	
Rhodopi,	 iar	după	cucerirea	Sarmizegetusei,	 aceeași	 soartă	au	avut-o	 toate	 sanctuarele	
geto-dacilor,	inclusiv	din	ținuturile	rămase	în	afara	administrației	romane.	Avem	așadar	a	
presupune	că,	dacă	a	mai	supraviețuit	o	vreme,	poate	chiar	două-trei	generații,	campaniei	
din	anul	29	î.Hr.,	sanctuarul	lui	Dionyssos	din	Haemus	a	sfârșit	într-un	mod	similar.
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O aşezare sarmatică identificată 
pe raza localităţii Sânpetru Mare 

(jud. Timiş)
A Sarmatian settlement identified in the area of  

Sânpetru Mare village

Abstract: Archaeological surveys conducted in the year 2017, have 
revealed the existence of new archaeological points in the proximity of 
Sânpetru Mare village, in an area renowned for its archaeological potential. 
Three archaeological points, one a possible Sarmatian settlement and a 
burial ground have been identified. Traces of human habitation identified 
in the Sânpetru Mare – Sarmatian Site reveal the presence of a community 
that has spanned across almost two centuries from the II/IIIrd to the IVth 
Century AD that ceases to exist through abandonment and not through 
violence. Also, the archaeological artifacts recovered from these points 
are dated from different periods, which denote the existence of a settlement 
and a cemetery dated in IInd-IVth Century A.D.

Keywords: survey, IInd-IVth centuries AD Settlement, grey pottery, 
Sarmatians, necropolis.

Cuvinte cheie: periegheză, așezări de secol II-IV, ceramică cenușie, 
sarmați, necropolă.

1. Introducere
Cercetările	de	 suprafaţă	 întreprinse,	 la	nivelul	anului	2017,	au	 relevat	existenţa	

unor	noi	puncte	arheologice	într-o	zonă	cunoscută	pentru	potenţialul	său	arheologic.	În	
acest	context,	au	fost	identificate	mai	multe	puncte	arheologice,	denumite	convenţional:	
Sânpetru	-	Sit medieval 1- atribuit	evului	mediu	(care	nu	face	obiectul	studiului	nostru,	
urmând	a	fi	abordate	doar	punctele	aparţinând	epocii	postromane),	Sânpetru	-	Sit sarmatic 
- atribuit	epocii	postromane,	Sânpetru	-	Sit medieval 2- atribuit	evului	mediu	şi	verificate	
un	număr	de	aproximativ	26	de	movile	de	pământ1.	Localitatea	este	cunoscută	anterior	

1.	Muscalu	2018,	123.
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pentru	numărul	mare	de	movile	de	pământ2,	pentru	descoperirile	monetare	constantiniene	
datate	 în	secolul	 IV	p.Chr3,	 respectiv	descoperirea	unui	mormânt	sarmatic	de	secol	 IV	
p.Chr.	în	hotarul	satului	Saravale	(comuna	Sânpetru	Mare)4.

2. Punctele identificate

Punctul	Sânpetru	-	Sit sarmatic este	situat	pe	malul	pârâului	Aranca,	pe	o	terasă	
cu	o	înălţime	relativă	de	92,5	m,	în	hotarul	cu	localitatea	Saravale,	între	DJ	682	şi	calea	
ferată,	 la	est	de	Movila	M5,	 la	3,11	km	vest	de	biserica	 romano-catolică	din	Sânpetru	
Marei,	 4	 km	SE	de	biserica	 ortodoxă	 română	din	Saravale,	 7,93	km	NNE	de	biserica	
ortodoxă	din	Lovrin	 şi	 la	 sud	de	 râul	Aranca.	Suprafața	 aproximativă	a	 sitului	 este	de	
355	x	785	m	(Pl.I.).	Situl	este	afectat	de	lucrările	agricole.	Cu	ocazia	cercetărilor	a	fost	
recuperată	ceramică	cenușie	de	tradiție	La Téne,	ceramică	romană	comună,	ceramică	fină	
de	 tradiție	 barbară,	 care	 au	 indicat	 provenienţa	 lor	 dintr-o	 aşezare,	 respectiv	 accesorii	
vestimentare,	care	ar	putea	proveni	dintr-o	necropolă	sarmatică5. 

Din	punctul	arheologic	au	fost	recuperate	următoarele	piesele	ceramice6:

2.1. Ceramică lucrată la roată

a) Ceramică roşie de tradiție romană
1.	Fragment	de	perete	şi	toartă	rotundă	în	secţiune	(posibil	amforetă),	de	tradiţie	

romană,	fragment	(Pl.II/1),	fără	decor;	dimensiuni:	d.f	=	3,9	cm,	h	=	4,	d.toartei	=	2,3	cm,	
culoare	roşcat	închis	(Munsell	10R	6/4),	pastă	fină,	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	
reducătoare	şi	urme	de	ardere	secundară	la	exterior.	Suprafața	are	urme	de	firnis	lucios,	cu	
aspect	fin-mat.	Datare:	secolele	II	–	IV	p.Chr.	Inedit.	

2.	 Fragment	 de	 vas,	 de	 tradiţie	 romană,	 imitaţie	 de	 terra sigillata,	 (Pl.II/2);	
dimensiuni:	D.f.	=	2,5	cm,	h	=	2,2	cm,	culoare	portocaliu-roşiatică	(Munsell	7.5	YR	6/6),	
pastă	 semifină,	degresant	din	nisip	fin,	 ardere	 reducătoare.	Suprafaţa	vasului	păstrează	
urme	de	firnis	lucios,	în	interior	având	un	aspect	aspru-mat.	Datare:	secolele	II	–	IV	p.Chr.	
Inedit.

b) Ceramica cenușie
1.	Castron,	fragment	de	buză	(Pl.II/3);	dimensiuni:	d.g.	=	22	cm,	d.f.	=	5,8	cm,	h	=	

2,9	cm,	culoare	cenuşiu-deschis	(Munsell	5GY	7/1),	fină,	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	
ardere	 reducătoare;	Buza	 este	 alungită	 şi	 foarte	 uşor	 evazată	 spre	 exterior,	 fără	 decor.	
Suprafață	fin-lucioasă.	Datare:	secolele	III-V	p.Chr.	Inedit.

2.	Castron,	fragment	de	buză	(Pl.II/4);	dimensiuni:	d.g.	=	17	cm,	d.f.	=	6,1	cm,	
h	=	2,6	cm,	culoare	cenuşiu-deschis	(Munsell	10G	7/1),	fină,	degresant	din	nisip	fin	şi	

2.	Medeleţ,	Bughilan	1987,	167-168;	Luca	2005,	338-339.
3.	Mare	2004,	204;	Şeptilici	2003,	p.	301;	Toma-Demian	2003,	185;	Luca	2006,	229-230.
4.	Benea	1996,	286;	Micle	1996,	68-74;	Muscalu	2012,	219-228.
5.	Muscalu	2018.
6.	 La	 dimensiunile	 pieselor	 vom	 folosi	 următoarele	 prescurtări:	 diametrul	 general	 -	 d.g.,	 diametrul	
fragmentului	-	d.f.,	înălțime	–	h,	diametru	gât	-	Dgât;	diametru	bază	-	Db;	diametru	bază	–	Dmax,	grosimea	
peretului	–	g.p..
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mică,	ardere	reducătoare;	Buza	este	rotunjită	şi	peretele	ușor	oblic,	fără	decor.	Suprafață	
lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	III-V	p.Chr.	Inedit.

3.	Castron,	fragment	de	buză	şi	perete	(Pl.III/1);	dimensiuni:	d.g.	=	28	cm,	d.f.	
=	6,5	cm,	h	=	4,3	cm,	culoare	cenuşiu-deschis	(Munsell	10	BG	6/1),	fină,	degresant	din	
nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Buza	este	uşor	evazată	spre	exterior.	Peretele	este	
uşor	oblic,	decor	realizat	din	două	linii	incizate,	care	separă	în	registre	orizontale	peretele.	
Suprafață	mată-fină.	Datare:	secolele	III-V	p.Chr.	Inedit.

4.	Castron,	fragment	de	buză	şi	perete	(Pl.III/2);	dimensiuni:	d.g.	=	23	cm,	d.f.	=	
6,2	cm,	h	=	6,4	cm,	culoare	cenuşie	(Munsell	5	PB	5/1),	semifină,	degresant	din	nisip	şi	
mică,	ardere	reducătoare;	Buza	este	uşor	răsfrântă	spre	exterior.	Peretele	este	aproximativ	
drept,	decor	realizat	dintr-o	linie	în	relief	care	separă	partea	superioară	a	vasului	de	partea	
inferioară.	Suprafață	mată-fină.	Datare:	secolele	III-V	p.Chr.	Inedit.

5.	Oală	mijlocie,	fragment	de	buză	și	gât	(Pl.III/3);	Dimensiuni:	d.g.	=	21cm,	d.f.	
=	9	cm,	h	=	3,7	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5PB	5/1),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	
fin	 şi	mică,	 ardere	 reducătoare;	Buza	este	 alungită	 şi	 evazată	 spre	 exterior,	 fără	decor.	
Suprafață	lustruită	cu	aspect	lucios-fin.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

6.	Oală	mijlocie,	fragment	de	buză	și	gât	(Pl.III/4);	Dimensiuni:	d.g.	=	21cm,	d.f.	
=	3,8	cm,	h	=	1,8	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5PB	5/1),	pastă	semifină,	cu	degresant	din	
nisip	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Buza	este	alungită	şi	uşor	răsfrântă	spre	exterior,	fără	
decor.	Suprafață	mată.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

7.	Oală	mijlocie,	fragment	de	buză	și	gât	(Pl.IV/1);	Dimensiuni:	d.g.	=	17,5	cm,	
d.f.	=	4,1	cm,	h	=	3,4	cm;	culoare	cenușiu-închisă	(Munsell	5GY	5/1),	pastă	zgrunţuroasă,	
cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	cu	incluziuni	de	pietricele,	ardere	reducătoare;	Buza	este	
dreaptă	şi	evazată	spre	exterior,	fără	decor.	Suprafață	aspră	cu	aspect	mat.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

8.	Vas	mediu	(posibil	urcior),	fragment	de	buză	şi	de	perete	din	partea	superioară	
a	 corpului	 (Pl.IV/2);	 Dimensiuni:	 d.g.	 =	 14	 cm,	 d.f.	 =	 3,1	 cm,	 h	 =	 3,7	 cm;	 culoare	
cenușiu-deschisă	(Munsell	5PB	6/1),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	
reducătoare;	Peretele	este	oblic,	decor	realizat	din	două	linii	orizontale	incizate	şi	două	
nervuri	 reliefate,	 care	 separă	 buza	 şi	 partea	 superioară	 a	 vasului	 de	 corpul	 acestuia.	
Suprafață	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

9.	Oală,	fragment	de	fund	plat	şi	perete	oblic	(Pl.IV/3);	Dimensiuni:	d.g.	=	13	cm,	
d.f.	=	7,6	cm,	h	=	3,1	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5BG	6/1),	pastă	semifină,	cu	degresant	
din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	fără	decor.	Suprafață	mată-fină.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.	

10.	Fragment	de	fund	plat	 (posibil	castron)	(Pl.IV/4);	Dimensiuni:	d.f.	=	6	cm,	
d.b.	=	9	cm,	h	=	1,4	cm;	culoare	cenușiu-deschisă	(Munsell	5GY	7/1),	pastă	semifină,	cu	
degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Suprafață	lustruită,	aspect	fin-lucios.	
Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.	

11.	Fragment	de	fund	plat	(posibil	castron	sau	oală	mijlocie)	(Pl.V/1);	Dimensiuni:	
d.f.	=	4,8	cm,	d.b.	=	10	cm,	h	=	1,6	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5BG	4/1),	pastă	fină,	cu	
degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Suprafață	lustruită,	aspect	fin-lucios.	
Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.	
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12.	Fragment	de	fund	plat	(posibil	castron	sau	urcior)	(Pl.V/2);	Dimensiuni:	d.f.	
=	4,5	cm,	d.b.	=	10	cm,	h	=	2,3	cm;	culoare	cenușiu-deschisă	(Munsell	5GY	8/1),	pastă	
fină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Suprafață	mată-fină.	Datare:	
secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

13.	Fragment	de	fund	plat	şi	perete	oblic	(posibil	vas	de	încălzit	sau	afumătoare)	
(Pl.V/3);	Dimensiuni:	d.f.	=	3,5	cm,	d.b.	=	15	cm,	h	=	7	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5PB	
5/1),	pastă	zgrunţuroasă,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Peretele	
este	oblic,	cu	decor	realizat	din	linii	lustruite.	Suprafață	mată-aspră.	Datare:	secolele	III	
–	IV	p.Chr.	Inedit.	

14.	 Fragment	 de	 fund	 plat	 de	 la	 un	 vas	 de	 mari	 dimensiuni	 (oală)	 (Pl.V/4);	
Dimensiuni:	d.f.	=	8,8	cm,	d.b.	=	8,8	cm,	h	=	3,2	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5PB	6/1),	
pastă	semifină,	cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Suprafață	mată-fină.	
Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.	

15.	Fragment	de	fund	plat	de	la	un	vas	de	mari	dimensiuni	(posibil	oală	mijlocie)	
(Pl.VI/1);	Dimensiuni:	d.f.	=	7,6	cm,	d.b.	=	7,5	cm,	h	=	2,8	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	
10B	6/1),	pastă	zgrunţuroasă,	cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Suprafață	
mată-aspră.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.	

16.	Fragment	de	vas	(posibil	castron)	(Pl.VI/2);	Dimensiuni:	l	=	3,9	cm,	h	=	4,4	
cm;	culoare	cenușiu-închisă	(Munsell	5B	4/1),	pastă	fină,	fără	incluziuni	vizibile,	ardere	
reducătoare;	Prezintă	un	decor	orizontal	cu	o	linie	incizată,	o	suprafață	mătuită	care	separă	
un	decor	şerpuit	incizat	şi	lustruit.	Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	
Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

17.	 Fragment	 de	 vas	 (posibil	 castron)	 (Pl.VI/3);	 Dimensiuni:	 l	 =	 6,2	 cm,	 h	 =	
3,8	 cm;	 culoare	 cenușie	 (Munsell	 5B	 5/1),	 pastă	 fină,	 fără	 incluziuni	 vizibile,	 ardere	
reducătoare;	Prezintă	un	decor	orizontal	lustruit,	posibil	în	registre,	păstrându-se	parţial	
urmele	unei	bucle	verticale	lustruită.	Suprafaţa	vasului	mată-fină.	Datare:	secolele	III	–	IV	
p.Chr.	Inedit.

18.	Fragment	de	vas	(posibil	strachină	sau	oală	mijlocie)	(Pl.VI/4);	Dimensiuni:	
l	=	8,1	cm,	h	=	4	cm;	culoare	cenușiu-deschisă	(Munsell	5PB	6/1),	pastă	fină,	degresant	
nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	orizontal	cu	două	nervuri	reliefate,	
posibil	în	registre,	care	marchează	două	linii	orizontale	şerpuite,	realizate	prin	lustruire.	
Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

19.	Fragment	perete	median	de	vas	(posibil	castron	sau	bol)	(Pl.VII/1);	Dimensiuni:	
l	=	4	cm,	h	=	5,8	cm;	culoare	cenușiu-închisă	(Munsell	5B	4/1),	pastă	fină,	fără	incluziuni	
vizibile,	ardere	reducătoare.	Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

20.	Fragment	perete	median	de	vas	 (posibil	urcior)	 (Pl.VII/2);	Dimensiuni:	 l	=	
5,4	cm,	h	=	4,3	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	10G	5/1),	pastă	semifină,	fără	incluziuni	
vizibile,	ardere	reducătoare.	Suprafaţa	vasului	este	mată,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

21.	Fragment	de	gât	şi	perete	de	vas	(posibil	urcior)	(Pl.VII/3);	Dimensiuni:	l	=	
3,5	cm,	h	=	4	cm;	culoare	cenușiu-închisă	(Munsell	5BG	4/1),	pastă	fină,	cu	degresant	
din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare.	Prezintă	un	decor	orizontal	linear	prin	lustruire.	
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Suprafaţa	vasului	este	lucioasă,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.
22.	Fragment	perete	median	de	vas	(Pl.VII/4);	Dimensiuni:	l	=	3,7	cm,	h	=	3,6	cm;	

culoare	cenușiu-gălbuie	(Munsell	5Y	5/4),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	
ardere	reducătoare.	Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	III	–	IV	
p.Chr.	Inedit.

23.	 Fragment	 perete	 de	 la	 baza	 unui	 de	 vas	 de	 mari	 dimensiuni	 (Pl.VII/5);	
Dimensiuni:	l	=	8,1	cm,	h	=	6,8	cm	g.p.	=	1,5	cm	;	culoare	cenușie	(Munsell	5GY	5/1),	
pastă	semifină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	
orizontal	cu	linii	lustruite.	Suprafaţa	vasului	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

24.	 Fragment	 perete	 de	 la	 baza	 unui	 de	 vas	 de	 mari	 dimensiuni	 (Pl.VIII/1);	
Dimensiuni:	l	=	7,1	cm,	h	=	10,8	cm,	g.p.	=	1,3	cm	;	culoare	cenușiu-închisă	(Munsell	
5B	6/1),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	
orizontal	cu	 linii	 incizate,	posibil	 în	 registre.	Suprafaţa	vasului	 lustruită,	cu	aspect	fin-
lucios.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

25.	Fragment	perete	median	de	vas	(Pl.VIII/2);	Dimensiuni:	l	=	6,5	cm,	h	=	8,3	
cm;	culoare	cenușie(Munsell	5BG	/1),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	
reducătoare.	Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	
Inedit.

26.	Fragment	perete	median	al	unui	de	vas	de	mari	dimensiuni	 (posibil	vas	de	
provizii)	 (Pl.VIII/3);	 Dimensiuni:	 l	 =	 12,3	 cm,	 h	 =	 10,8	 cm	 g.p.	 =	 1,4	 cm	 ;	 culoare	
cenușiu-închisă	(Munsell	5BG	4/1),	pastă	semifină,	cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	ardere	
reducătoare;	fără	decor.	Suprafaţa	vasului	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	
III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

27.	Fragment	de	vas	 (posibil	castron)	 (Pl.IX/1);	Dimensiuni:	 l	=	4,8	cm,	h	=	4	
cm;	culoare	cenușie-deschisă	(Munsell	5GY	7/1),	pastă	semifină,	fără	incluziuni	vizibile,	
ardere	 reducătoare;	 Prezintă	 un	 decor	 format	 dintr-o	 nervură	 orizontală	 reliefată,	 care	
separa	părţile	vasului.	Suprafaţa	vasului	mată-fină.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

28.	Fragment	de	vas	(posibil	oală	mică	sau	urcior)	(Pl.IX/2);	Dimensiuni:	l	=	6,1	
cm,	h	=	6	cm;	culoare	cenușie-deschisă	(Munsell	5GY	6/1),	pastă	semifină,	cu	degresant	
din	nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	format	dintr-o	linie	orizontală	
incizată.	Suprafaţa	vasului	mată-fină.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

29.	Fragment	de	vas	(posibil	oală	castron	sau	urcior)	(Pl.IX/3);	Dimensiuni:	l	=	3,1	
cm,	h	=	3,2	cm;	culoare	cenușie-deschisă	(Munsell	5GY	6/1),	pastă	fină,	fără	incluziuni	
vizibile,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	format	din	două	linii	orizontale	în	relief.	
Suprafaţa	vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

30.	 Fragment	 perete	 de	 la	 baza	 unui	 de	 vas	 de	 mari	 dimensiuni	 (Pl.IX/4);	
Dimensiuni:	 l	 =	 8,5	 cm,	 h	=	 9,3	 cm,	 g.p.	 =	 1,5	 cm;	 culoare	 cenușiu-închisă	 (Munsell	
5B	6/1),	pastă	fină,	cu	degresant	din	nisip	şi	mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	
orizontal	cu	linii.	Suprafaţa	vasului	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	III	–	IV	
p.Chr.	Inedit.

31.	Fragment	de	vas	(posibil	urcior)	(Pl.IX/5);	Dimensiuni:	l	=	6,4	cm,	h	=	7,5	cm;	
culoare	cenușie-închisă	(Munsell	10G	4/1),	pastă	semifină,	cu	degresant	din	nisip	fin	şi	
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mică,	ardere	reducătoare;	Prezintă	un	decor	format	din	linii	orizontale	mătuite.	Suprafaţa	
vasului	este	lustruită,	cu	aspect	fin-lucios.	Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

32.	Toartă	ovoidală	de	vas,	aplatizată	median,	fragment	(Pl.X/1);	Dimensiuni:	l	=	
2,2	cm,	h	=	4,8	cm;	culoare	cenușie	(Munsell	5B	5/4),	pastă	semifină,	cu	degresant	din	
nisip	fin	şi	mică,	ardere	reducătoare;	registrul	central	cu	un	decor	vălurit	vertical,	realizat	
prin	lustruire,	flancat	de	două	nervuri	paralele	reliefate.	Suprafaţa	cu	aspect	lucios-fină.	
Datare:	secolele	III	–	IV	p.Chr.	Inedit.

33.	Râşniţă,	 fragment	de	catillus7,	 conglomerat	calcaros	 (Pl. X/2);	Dimensiuni:	
d.g.=	24	cm	(raza	12	cm),	d.f.	=	12,7	x	10,2	cm,	h	=	6,7	cm;	pâlnia	interioară	afectată	de	
distrugere,	nedeterminabil	tipologic.	Suprafaţa	dură,	cu	aspect	poros.	Datare:	secolele	III	
–	IV	p.Chr.	Inedit.

2.2. Obiecte de podoabă și vestimentare8 
1.	Mărgea	din	sticlă	monocromă	albastră,	 formă	prismatică	cu	colturile	șlefuite	

(Pl. XI/1);	Dimensiuni:	l	=	8,9	mm,	h	=	6	mm;	culoare	albastră,	pastă	translucidă;	fără	
decor.	Datare:	secolele	II	–	IV	p.Chr.	(Benea	2004,	Tipul	IV	/	Vaday	1989	tipul	1a,	2a,	
Bârcă	Tipul	V/1).	Inedit.

2.	Obiect	din	bronz	din	tablă	subţire	de	bronz	(posibil	distribuitor	de	nojiţe	de	la	
un	şirag	de	mărgele	sau	pandantiv),	de	formă	tubulară	dublă	(Pl. XI/2).	Dimensiuni:	l	=	
10,1	mm,	h	=	9,04	mm	g	=	4,5	mm;	culoare	maroniu-verzuie,	cu	patină	verde;	fără	decor.	
Datare:	secolele	II	–	IV	p.Chr.	Inedit.

3. Analiza ceramicii
Analiza	 ceramicii	 de	 la	 Sânpetru	 -	 Situl sarmatic	 relevă	 o	 preponderență	 a	

ceramicii	cenușii,	peste	94%.	Un	procent	mic	este	 reprezentat	de	ceramica	 realizată	 la	
roată,	din	pastă	fină	de	culoare	roşie	de	tradiţie	romană,	datată	larg	în	secolele	II-IV	p.Chr.	
Majoritatea	materialului	ceramic	este	realizat	la	roată	rapidă,	din	pastă	fină,	de	culoare	
cenuşie,	în	general,	nedecorat	și	păstrând	urme	de	lustruire.	Formele	acestui	tip	ceramic	
variază:	castroane,	oale	mijlocii,	urcioare,	oale	mari	utilizate	la	păstrarea	alimentelor,	la	
servirea	mesei	şi	pentru	gătit.	Nu	au	fost	recuperate	piese	ceramice	lucrate	cu	mâna.

Ceramica	semifină	este	modelată	dintr-o	pastă	degresată	cu	un	amestec	de	mică	
şi	 nisip	 fin.	Arderea	 este,	 în	 bună	 parte,	 reducătoare.	 Suprafeţele	 sunt	 netezite	 atent.	
Fragmentele	lustruite	sunt	şi	ele	întâlnite	în	cazul	acestei	specii	ceramice,	însă	aceste	cazuri	
sunt	mai	rare.	Decorurile	întâlnite	pe	suprafaţa	fragmentelor	semifine	sunt	liniile	incizate	
și	nervurile,	care	separă	părțile	componente	ale	vasului,	 respectiv	valurile	 lustruite.	Ca	
forme	predomină	oalele	mijlocii	și	castroanele.		

Ceramica	fină	are	pasta	bine	arsă,	degresată	cu	nisip	fin.	Suprafeţele	fragmentelor	
ceramice	 mai	 păstrează	 urme	 de	 lustruire,	 majoritatea	 fiind	 afectate	 de	 expunerea	
îndelungată	pe	suprafaţa	solului.	Decorurile	întâlnite	la	această	specie	ceramică	sunt	cele	
formate	din	linii	incizate	și	benzi	lustruite.	Formele	frecvent	întâlnite	pentru	ceramica	fină	
7.	Timoc	2010,	251-260.
8.	Obiectele	de	podoabă	au	fost	recuperate	din	apropierea	movilei	M5,	context	în	care,	presupunem	existenţa	
unui	mormânt	sau	o	necropolă	sarmatică	în	zonă.
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din	acest	punct	arheologic	sunt	castroanele	(foarte	numeroase)	şi	oalele	mijlocii.
Aproape	jumătate	din	totalul	motivelor	lustruite	este	compusă	din	linii	orizontale	

și	în	val9.	Decorul	prezintă	analogii	cu	ceramica	cenuşie	de	la	Foeni	-	Selişte10,	Dudeștii	
Vechi	–	Movila lui Dragomir11,	Timișoara	-	Freidorf12,	Vălcani	–	La Pruni13	şi	Hodoni	–	
Hodoni 414,	Lenauheim	(șapte	vase	întregi	datate	în	secolul	IV	p.Chr)15. 

În	aşezările	din	Banat	istoric,	aparţinând	perioadei	secolelor	II-IV,	s-au	descoperit	
numeroase	dovezi	 referitoare	 la	utilizarea	unor	obiecte	confecţionate	din	diferite	 tipuri	
de	rocă,	aparţinând	populaţiei	daco-romane,	sarmaţii	preluându-le	pe	calea	comerţului.	
Fragmentele	de	râşniţe	de	mână,	din	tuf	vulcanic,	utilizate	la	măcinarea	cerealelor,	sunt	
nelipsite	 în	 aproape	 toate	 locuinţele	 rurale	 cercetate	 până	 în	 prezent,	 dar	 sunt	 piese	
importate16.	Piesele	sunt	de	formă	circulară,	utilizându-se	simple	sau	duble,	având	orificii	
pentru	axul	de	rotire	sau	pentru	introducerea	boabelor	de	cereale	şi	de	scurs	făină17.	Este	
posibil	ca	acestea	să	fi	pătruns	în	mediul	sarmatic	prin	comerţ,	ori	prin	prezenţa	populaţiei	
autohtone	 în	 cadrul	 aşezărilor,	 să	 fi	 fost	 prelucrate	 la	 faţa	 locului.	 Sunt	 identificate	
numeroase	astfel	de	piese	la	Baranda	–	Ciglana,	Alibunar,	Čurug	– Stari Vinogradi,	Vršac,	
Opovo,	Dolovo,	Subotica,	Pancevo,	Szeged	etc18.

Chirpiciul recuperat din punctul Situl Sarmatic	 păstrează	 impregnate	 urmele	
nuielelor	împletite	peste	care	a	fost	bătut	(Pl.XI/3).	Nu	prezintă	urme	de	incendiere	antică,	
având	doar	urme	de	ardere	secundară	pe	suprafaţă	(ca	urmare	a	incendierilor	agricole),	
fapt	care	denotă	încetarea	locuirii	prin	abandon,	nu	în	urma	unui	atac	violent.

Mărgelele	sunt	caracteristice	portului	sarmat,	prezenţa	lor	în	morminte,	alături	de	
alte	materiale	specifice,	ne	ajută	la	identificarea	şi	stabilirea	etniei	defunctului.	Ele	apar	
în	cantităţi	mai	mari	în	mormintele	de	femei.	Mărgeaua	de	sticlă	de	la	Sânpetru	Mare	–	
Situl Sarmatic	(din	apropierea	movilei	M5)	este	de	provenienţă	romană	provincială,	un	
rol	important	reprezentându-l	atelierul	de	mărgele	de	la	Tibiscum.	Mărgelele	erau	utilizate	
de	 către	 sarmaţi,	fie	 sub	 formă	de	 şiraguri	 purtate	 la	gât,	 piept,	 cusute	 sau	 aplicate	 cu	
verigi	pe	 îmbrăcăminte.	Mărgele	prismatice	de	 tipul	Benea	IV	sunt	atestate	cronologic	
între	secolele	II-IV,	cercetătorii	constatând	un	import	masiv	din	provinciile	dunărene	în	
Barbaricum.	Piesele	încadrate	în	tipul	V	al	reputatei	cercetătoare	maghiare	–	A.	H.	Vaday	
au	o	intensă	răspândire	în	mediul	sarmatic.	Mărgele	prismatice	albastre	apar,	alături	de	
cele	verzi,	albe,	portocalii	în	descoperirile	din	comitatul	Szolnok	de	la:	Nagykörü,	Őcsöd	
–	Babocka,	Rákóczifalva	în	M.1,	Szolnok	–	Zagyva Damm	în	M.9,	Tiszaföldvár	–	Ziegelei 
în	M.1,	Tiszatenyö	–	Kisvant,	Törökszentmiklós	–	Surján,	Törökszentmiklós	–	Cariera 
de nisip19.	Pentru	zona	de	la	nord	de	Mureş	astfel	de	piese	au	fost	descoperite	la:	Tăurin	

9.	Gindele,	Istvánovits	2011,	230-231.
10.	Timoc,	Szentmiklosi	2008,	118.
11.	Tănase	2003,	233-234.
12.	Benea	1997,	38.
13.	Muscalu	2015.
14.	Muscalu	2016,	77-90;	Bejan	2017,	521-540.
15.	Bejan	1973,	131,	135.
16.	Benea	1996,	163.
17.	Teodor	1981,	65;	Mare	2005,	30..
18.	Trifunović	2001.
19.	Vaday	1989,	99-100.
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(jud.	Bihor)	–	30	de	mărgele	prismatice,	albastre	translucide,	Şimand	–	o	singură	piesă20,	
Arad	–	Barieră21,	Hunedoara	Timişană22.	În	Banatul	istoric	avem	o	serie	de	descoperiri	de	
la	Foeni	–	Cimitirul Ortodox,	Giarmata,	Vršac	–	Dvorište Eparhije Banata	(M.	8),	Vršac	
–	Crvenka	 (M.17),	Crvena	Crkva,	Kovačica	–	Stara Jama	 (M.1,	M.3),	Mužlja,	Aradac	
(M.6),	Banatski	Despotovac,	Banatska	Palanka,	Gaj,	Banatski	Karlovac23. 

Concluzii
Urmele	 identificate	 în	 punctele	 Sâmpetru	Mare – Sit Sarmatic	 relevă	 prezența	

unei	 comunități	 cu	 o	 locuire	 întinsă	 pe	 durata	 secolelor	 II/III-IV	 (care	 corespunde	
etapelor	C1a-C2	=	180-310	p.	Chr.,	C2-C3=210/220–370/380	p.Chr.,	D1	și	D2,	conform	
sistemului	cronologic	Central	European),	care	ar	putea	sugera	o	încetare	a	locuirii	prin	
abandon	 și	 nu	 într-un	mod	violent	 (chirpiciul	 descoperit	 nu	 indică	 urme	de	 incendiu).	
Descoperirea	ceramicii	de	uz	comun	şi	a	râşniţei	indică	prezenţa	unei	aşezări	în	perimetrul	
cercetat,	totodată,	mărgeaua	de	sticlă	şi	piesa	de	bronz	pot	indica	posibilitatea	existenței	
unei	necropole	sarmatice	 în	zona	movilei	Sâmpetru	Mare	 -	M5,	obiectele	de	podoabă/
vestimentare	fiind	specifice	descoperirilor	funerare.	
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Claudia S. Popescu, Laurențiu Nistorescu

Continuități administrative 
romane în structura 

Țaratului Bulgar

Roman administrative continuity in the Bulgarian 
Tsardom structure

Abstract: According to historical sources, the first Bulgarian state met 
in the middle of the 9th century, in the context of adopting Christianity 
as an official religion, ten administrative divisions, each represented in 
the Royal Council by ten dignitaries. At that time, the Bulgarian state 
had expanded over the entire northern half of the Balkan Peninsula, 
incorporating exactly ten former Roman provinces, as they were delimited 
after the Aurelian and Diocletian reforms. Potrivit izvoarelor istorice, 
primul stat bulgar reunea la jumătatea secolului IX, în contextul adoptării 
creștinismului ca religie oficială, zece diviziuni administrative, fiecare 
reprezentate în Consiliul Regal de câte zece demnitari. La acel orizont 
de timp, statul bulgar se extinsese asupra întregii jumătăți de nord a 
Pensinsulei Balcanice, încorporând exact zece foste provincii romane, așa 
cum au fost ele delimitate după reformele lui Aurelian și Dioclețian.

Keywords: Bulgarian Tsardom, roman provinces, institutional continuity, 
Constantinople Empire

Cuvinte cheie: Țarat Bulgar, provincii romane, continuitate instituțională, 
Imperiul de Constantinopol

Manifestare	politico-instituțională	de	mare	însemnătate	pentru	evoluția	istorică	a	
spațiului	est-european	din	a	doua	jumătate	a	mileniului	I	d.Hr.,	statul	timpuriu-medieval	
întemeiat	 sub	 hegemonie	 bulgară1 pe teritoriul provinciilor nord-balcanice ne este 
cunoscut	aproape	exclusiv	prin	interacțiunile	acestuia	cu	Imperiul	de	Constantinopol,	în	
commonwealth-ul	 căruia,	 de	 altfel,	 s-a	 și	 format,	 dezvoltat	 și	 destructurat.	 Puține	 date	
nespeculative	din	bagajul	de	cunoștințe	despre	acest	așezământ	politico-juridic	vizează	

1.	Stat	desemnat	uzual	în	exegeză	cu	titulatura	Țaratul	Bulgar/Primul	Țarat	Bulgar
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organizarea	 sa	 internă,	 în	 sens	 cuprinzător	 instituțional	 sau	 particular	 administrativ-
teritorial.	O	informație	din	epoca	de	apogeu	a	Țaratului	Bulgar	ne	atrage,	astfel,	atenția:	
în	 primăvara	 anului	 866,	 în	 foarte	 probabila	 consecință	 directă	 a	 deciziei	 din	 anul	
anterior	 a	 hanului	 Boris	 de	 a	 adopta	 creștinismul	 ca	 religie	 a	 statului	 său,	 52	 dintre	
cei	 o	 sută	 de	membri	 ai	 consiliului	 regal	 se	 răscoală	 împotriva	 suveranului,	 fiind	 însă	
rapid	 înfrânți	 și	 executați	 împreună	 cu	 partizanii	 lor2. 
Detaliul	 care	 ne	 interesează	 aici	 este	 faptul	 că	 cei	 o	
sută	de	membri	ai	consiliului	 regal	 reprezintă	cele	zece	
diviziuni	administrativ-teritoriale	ale	hanatului	în	curs	de	
transformare	în	țarat	–	iar	elementul	care	conferă	acestei	
informații	 un	 plus	 de	 atractivitate	 investigativă	 este	
faptul	că,	în	acel	orizont	de	timp,	extensiunea	teritorială	a	
statului	timpuriu-bulgar	acoperea,	în	totalitate	sau	în	cea	
mai mare parte3,	exact	zece	foste	provincii	ale	Imperiului	
Roman,	 așa	 cum	 fuseseră	 ele	 delimitate	 prin	 reformele	
împăraților	Dioclețian	și	Constantin	cel	Mare.	

Merită	să	amintim	aici	faptul	că	reformele	inițiate	
de	 Dioclețian4	 transformaseră	 suprastatul	 imperial	 al	
Romei într-o	 structură	 de	 agregare	 a	 unor	 provincii	 (în	
majoritatea	lor	foste	regate	barbare)	și	autonomii	urbane	
care	 constituiau,	 fiecare,	 în	 bună	 măsură,	 câte	 un	 caz	 particular	 sub	 aspect	 politico-
juridic	 și	 administrativ,	 într-un	 așezământ	 administrativ-teritorial	 puternic	 omogenizat,	
generator	de	 elite	 (birocratice	 în	primul	 rând,	dar	nu	numai)	 capabile	 să	 concureze	cu	
cele	 preexistente,	 derivate	 din	 fundamentele	 etno-politice	 preromane	 ale	 teritoriilor	
încorporate.	În	același	timp,	unitățile	administrative	redefinite	ale	statului	puteau	angrena	
în	actul	de	administrație,	într-un	mod	activ,	nu	doar	elitele,	ci	toate	categoriile	de	cetățeni5,	
inclusiv	ca	urmare	a	amplei	extensiuni	de	funcții	pe	care	le	dobândiseră:	pe	lângă	unități	
de	mobilizare	militară	și	prelevare	de	resurse,	provinciile	deveniseră	structuri	eminamente	
autoadministrative6,	dar	și	macroinstituții	religioase,	cultural-lingvistice	ș.a.m.d.	

Decupajul	 teritorial-administrativ	al	regiunii	balcanice	a	Imperiului	Roman,	așa	
cum	 a	 rezultat	 el	 din	 actele	 de	 voință	 politică	 ale	 primei	 Tetrarhii,	 reconfigura	 astfel	

2.	Curta	2013,	pg.	113,	Todorov	2010,	pg.	182-183,	Nikolov	2012,	pg.	104
3.	Din	perspective	întinderii	teritoriale,	dar	cuprinzând	aproape	întotdeauna	(excepție	făcând	doar	coasta	
adriatică)	și	centrele	politico-administrativ	al	provinciei	în	cauză.
4.	 În	 sens	 riguros,	 procesul de reformare administrativ-teritorială	 a	 Imperiului	 Roman	 fost	 inițiat	 de	
împăratul	Aurelian,	care	reușise,	în	scurta	sa	domnie,	să	lichideze	secesionismul	perioadei	de	așa-numită	
”anarhie	militară”,	cu	scopul	vădit	de	a	împiedica	noi	manifestări	secesioniste.	Totuși,	elementele	decisive	
ale	reformei	aveau	să	fie	edictate	de	succesorul	său	Dioclețian,	în	cadrul	unui	amplu	proces	de	modernizare	
a	instituțiilor	statale	și	de	centralizare	generalizată	a	puterii.
5.	Ca	să	ne	limităm	la	un	singur	aspect,	reținem	faptul	că	locuitorii	unei	provincii	nu	mai	sunt	o	simplă	bază	
de	recrutare	pentru	armata	imperială,	ci	o	populație	structurată	în	corpuri	specializate	de	fermieri-militari	
(comitatenses	în	cazul	provinciilor	de	interior, ripenses/limitanenses	în	cazul	celor	de	frontieră)
6.	 Elemente	 formale	 de	 autoadministrare	 existaseră	 și	 anterior	 reformelor	 dioclețiene,	 însă	 limitate	
de	 arbitrariul	 autorității	 tutelare	 și	 al	 voinței	 neinstituționalizate	 exprimate	 de	 elitele	 provinciale	
neinstituționalizate.
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provinciile	 ”istorice”7:	 Dacia	 Ripensis,	 Dacia	 Mediterranea,	 Moesia	 Superior/Prima,	
Dardania,	 Praevalitana,	 Macedonia,	 Epirus	 Nova,	 Epirus	 Vetus,	 Thessalia,	 Achaia	 și	
Creta	–	 în	dioceza	Moesiei,	 respectiv,	Scitia	Minor,	Moesia	 Inferior/Secunda,	Thracia,	
Haemimontus,	Rhodope	și	Europa	–	în	dioceza	Thraciei8.	Tabloul	pe	care	îl	va	surprinde,	
un	 secol	 mai	 târziu,	 celebra	 Notitia	 Dignitatum,	 reflectă	 câteva	 ajustări	 (minore	 din	
perspectiva	 pe	 care	 o	 analizăm	 aici,	 semnificative	 însă	 prin	 prisma	 conținutului	 lor	
funcțional	instituțional)	operate	în	principal	în	epoca	constantiniană	și	adaptate	ulterior	la	
situația	creată	de	divizarea	definitivă	a	Imperiului	Roman	universal	în	Pars Orientis	și	Pars 
Occidentis:	Dacia	Ripensis,	Dacia	Mediterranea,	Moesia	Prima,	Dardania,	Praevalitana	
–	în	dioceza	Daciei,	Scitia	Minor,	Moesia	Secunda,	Thracia,	Haemimontus,	Rhodope	și	
Europa	–	în	dioceza	Thraciei,	respectiv,	Macedonia	Prima,	Macedonia	Secunda,	Epirus	
Nova,	Epirus	Vetus,	Thessalia,	Achaia	și	Creta	–	în	dioceza	Macedoniei9.

Această	 configurație	 teritorial-administrativă	 continua	 să	 funcționeze	 și	 la	
începutul	 secolului	VII,	 când	 Imperiul	 de	Constantinopol	 s-a	 confruntat	 cu	 prăbușirea	
generalizată	a	frontierelor	sale	în	fața	ofensivei	endemizate	persano-slavo-avare,	context	
în	care,	pentru	autoritățile	imperiale,	necesitatea	de	a	actualiza	organizarea	administrativ-
teritorială	 și-a	 mutat	 accentul	 motivațional	 de	 la	 eficientizarea	 aparatului	 de	 stat	 la	
supraviețuirea	instituțională10.	Apariția	noului	stat	bulgar	în	anul	681	–	care	a	avut	ca	act	
de	întemeiere	un	tratat	de	pace	cu	Imperiul	Roman	de	Răsărit11	–	soluția	la	care	au	apelat	
demnitarii	 împăratului	Constantin	 al	 IV-lea	Pogonatul	 înscriindu-se,	 oricât	 ar	părea	de	
surprinzător,	 în	strategiile	de	preluare	de facto a controlului asupra	 teritoriilor	deținute	
de jure,	 afectate	 de	 anarhie	 de-a	 lungul	 ultimelor	 generații.	O	 dovadă	 suplimentară	 în	
acest	sens	o	constituie	împrejurarea	că,	sincron	cu	recunoașterea	statului	bulgar,	curtea	
imperială	 de	 la	Constantinopol	 a	 procedat	 la	 (re)organizarea	 diocezei/themei	Thraciei,	
care	 va	 fi	 divizată	 ulterior	 (încă	 înainte	 de	 anul	 685)	 în	 provinciile	Bulgaria,	Haemus	
și	 Istros12,	semn	că	bizantinii	gândeau	 tratatul	de	recunoaștere	a	noului	stat	doar	ca	un	
artificiu	juridic	temporar13.

La	 orizontul	 cronologic	 al	 adoptării	 creștinismului	 ca	 religie	 de	 stat,	 statul	
timpuriu	 bulgar	 acaparase,	 total	 sau	 în	 cea	 mai	 mare	 parte,	 zece	 dintre	 provinciile	
7.	Provinciile	tradiționale	ale	regiunii	balcanice,	așa	cum	au	rezultat	ele	din	cucerirea	și	deplina	încorporare	
în	arhitectura	 Imperiului	Roman,	erau	Dalmația,	Moesia	Superior,	Moesia	 Inferior,	Thracia,	Macedonia,	
Epirus	și	Achaia.
8.	Lo	Cascio	2008,	pg.	179	și	urm.,	cu	hărțile	aferente	(pg.	210-211)
9.	Notitia Dignitatum
10.	Avem	a	observa	că	reformele	efectuate	de	curtea	imperială	de	la	Constantinopol	sub	acest	comandament	
al	salvgardării	instituționale	a	statului	–	grupate	în	instituirea	așa-numitului	sistem	al	themelor	–	sunt,	în	
esență,	adaptări	graduale	la	starea	de	criză	și,	fatalmente,	se	limitează	la	teritoriile	eminamente	controlate	
de	Imperiu.
11.	Acest	aspect	nu	are	precedent	în	istoria	instituțională	a	Imperiului	Roman,	care,	până	atunci,	în	pofida	
faptului	că	s-a	confruntat	frecvent	cu	invazii	de	anvergură	și	pierderea	controlului	asupra	unor	mari	regiuni	
ale	teritoriului	său,	fără	a	legitima	juridic	o	altă	autoritate	politică.	Însă	situația	pe	care	o	traversa	Imperiul	
de	Constantinopol	în	secolul	VII	era	la	rândul	ei	fără	precedent.
12.	Kazhdan	1991,	pg.	501,	Barnea	2001,	pg.	30
13.	 Campania	 antibulgară	 pe	 care	 o	 va	 efectua	 în	 toamna	 anului	 688	 fiul	 și	 succesorul	 lui	 Constantin	
Pogonatul,	 împăratul	 Iustinian	 al	 I-lea,	 confirmă	 această	 interpretare	 (Komatina	 2010,	 pg.	 62,	Kardaras	
2011,	pg.	39,	Theophanes-Turtledove	1982,	pg.	62).	Eșecul	campaniei,	suferit	în	primăvara	următoare,	va	
contribui	însă	la	permanentizarea	noului	stat.	
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Imperiului	de	Constantinopol:	Scitia	Minor,	Moesia	Secunda,	Thracia,	Dacia	Ripensis,	
Dacia	Mediterranea,	Moesia	Prima,	Dardania,	Macedonia	Secunda,	Epirus	Nova	și	Epirus	
Vetus.	Acesta	era,	de	altfel,	în	vremea	țarului	Boril-Mihail,	un	status quo	de	dată	foarte	
recentă,	rezultat	al	unei	expansiuni	teritoriale	inițiate	cu	doar	două	generații	mai	devreme	
de	către	hanul	Krum,	pe	fondul	prăbușirii	Hanatului	Avar	la	nordul	Dunării	și	al	slăbiciunii	
cauzate	Constantinopolului	de	starea	endemică	de	război	de	pe	frontul	din	Orient.	Vreme	
de	mai	bine	de	un	secol	de	la	întemeiere,	Hanatul	Bulgar	își	exercitase	autoritatea	aproape	
exclusiv	asupra	provinciilor	Scitia	Minor	și	Moesia	Secunda,	iar	câteva	detalii	ale	modului	
în	care	s-a	exercitat	efectiv	această	autoritate	merită	punctate.	

Astfel,	este	de	observat	că	noul	centru	de	putere	politică	al	teritoriilor	dintre	Balcani	
și	Dunăre	nu	era,	de	fapt,	chiar	atât	de	nou:	prima	capitală	bulgară	Pliska	s-a	întemeiat	în	
imediata	vecinătate	a	vechii	capitale	provinciale	a	Moesiei	Secunda,	Marcianopolis,	la	o	
distanță	specifică	așezării	taberelor	militare	lângă	marile	orașe	–	respectiv,	o	zi-lumină	de	
marș,	cca.	50	de	kilometri	în	unități	de	măsură	actuale.	

Un	alt	detaliu	care	atrage	atenția	este	faptul	că,	deși	a	recunoscut	noul	stat	printr-
un	 tratat	de	pace,	 curte	 imperială	de	 la	Constantinopol	n-a	 încetat	 să	 se	 autoconsidere	

autoritatea	politico-juridică	suverană	și	în	provinciile	
nord-balcanice,	continuând	să	administreze	efectiv,	
chiar	 dacă	 parțial	 și	 inconstant	 în	 timp,	 afacerile	
strategice,	civile,	religioase	și	economice	din	Scitia	
Minor	și	Moesia	Secunda.	Pot	fi	citate	în	acest	sens,	
dintr-o	 paletă	 semnificativ	mai	 largă	 de	 exemple:	
desemnarea	 de	 funcționari	 imperiali	 în	 teritoriile	
menționate,	 așa	 cum	 este	 cazul	 acelui	 demnitarul	
bizantin	Kyriakos,	atestat	 în	zona	Noviodunum	în	

jurul	 anului	 69514;	menținerea	 controlului	militar	 de	 durată	 asupra	 unor	 fortificații	 din	
zona	gurilor	Dunării,	care	asigură	liberul	acces	al	flotelor	imperiale	pe	cursul	fluviului15;	
menținerea	monopolului	comercial	maritim	al	Constantinopolului	în	Marea	Neagră16 etc.

În	 ceea	 ce	 privește	 celelalte	 provincii	 nord-balcanice	 ale	 Imperiului	Roman	de	
Răsărit,	 suveranitatea	 Constantinopolului	 asupra	 lor	 n-a	 fost	 restricționată,	 vreme	 de	
un	secol	până	la	Krum,	decât	de	elementele	de	realpolitik	–	printre	cele	mai	importante	
numărându-se	conflictele	cu	avarii,	dizidențele	elitelor	regionale	și	competiția	de	supremație	
religioasă	cu	Roma,	însă	nimic	care	să	angajeze	semnificativ	noul	stat	bulgar.	Evocăm	și	
aici,	câteva	date	factuale	ilustrative.	În	luna	august	a	anului	731, împăratul	Leon	al	III-lea	
Isaurul	desființează	prin	decret	(canonic)	arhiepiscopia	Iustiniana	Prima,	trecând	eparhiile	
sufragane	acesteia	–	în	particular	Moesia	Prima,	Dacia	Ripensis,	Dacia	Mediterranea	și	

14.	Madgearu	2013-b,	pg.	7
15.	Acestea	 se	vor	dovedi	 elemente	 logistice	esențiale	 în	 campanile	din	 anii	756	 (Barnea	2001,	pg.	36,	
Madgearu	2013-b,	pg.	12),	763	(Barnea	2001,	pg.	36,	Runciman	1930,	pg.	38,	Madgearu	2013-b,	pg.	12,	
Theophanes-Turtledove	1982,	pg.	122),	766	(Runciman	1930,	pg.	40,	Theophanes-Turtledove	1982,	pg.	
126,	Curta	2006,	pg.	87),	773-774	(Barnea	2001,	pg.	36,	Brezeanu	1981,	pg.	65,	Runciman	1930,	pg.	41),	
16.	Acest	obiectiv	este	afirmat,	printre	altele,	în	tratatul	de	pace	de	30	de	ani	încheiat	cu	hanul	Omurtag	în	
anul	815	(Komatina	2010,	pg.	66,	Shepard	2008,	pg.	236,	Fine	1991,	pg.	106).
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Dardania	–	sub	jurisdicția	directă	a	Patriarhiei	de	Constantinopol17. Dacia Mediterranea 
și	capitala	acesteia	Serdica	(Sofia	actuală)	este	menținută	sub	controlul	ferm	al	curții	de	
la	Constantinopol	până	la	ofensiva	bulgară	din	primăvara	anului	80918,	cu	observația	că	
integrarea	efectivă	în	statul	bulgar	va	mai	avea	de	așteptat	circa	un	deceniu,	petrecându-se	
cel	mai	probabil	odată	în	anul	818,	odată	cu	cucerirea,	de	către	trupele	hanului	Omurtag,	
provinciei	Dacia	Ripensis,	pe	care	majoritatea	izvoarelor	o	desemnează	acum	drept	ținutul	
timocenilor;	plin	de	semnificații	în	acest	caz	este	faptul	că	timocenii19	nu	sunt	pur	și	simplu	
cuceriți,	ci	dobândesc	statutul	de	soci/aliați	ai	bulgarilor.	Moesia	Prima	este	adjudecată	de	
Hanatul	Bulgar	și	mai	târziu,	în	anul	824,	curtea	bulgară	profitând	de	dificultățile	create	
Constantinopolului	de	insurecția	lui	Toma	Slavul	în	Anatolia	și,	totodată,	încercând	astfel	
să	contracareze	expansiunea	de-a	lungul	Dunării	a	francilor.	Doar	Thracia	face	obiectul	
unei	încorporări	lente,	graduale,	prin	fluxuri	și	refluxuri	teritoriale	provocate	de	rezultatele	
conflictelor	militare	și,	mai	rar,	al	aranjamentelor	diplomatice)	dintre	Pliska/Preslav20	și	
Constantinopol.

O	 discuție	 specială	 este	 reclamată	 în	 cazul	 celorlalte	 patru	 provincii	 tardeno-
romane	prezumate	de	noi	a	se	fi	integrat	în	structura	administrativă	a	Hanatului/Țaratului	
Bulgar	 ca	 unități	 cu	 un	 grad	 ridicat	 de	 autonomie	 decizională:	 Dardania,	 Macedonia	
Secunda	și	cele	două	Epiruri.	Se	știe,	acestea	au	ieșit	de	sub	controlul	efectiv	al	Imperiului	
de	 Constantinopol	 încă	 din	 prima	 jumătate	 a	 secolului	 VII,	 în	 urma	 procesului	 de	
anarhizare	a	regiunilor	balcanice	pus	–	în	mod	exagerat,	în	opinia	noastră	–	pe	seama	unei	
mari	 invazii	 slave/slavo-avare.	 Este	 incontestabil	 faptul	 că,	 după	 prăbușirea	 frontierei	
dunărene	a	Imperiului	Roman	de	Răsărit,	ulterior	anului	610,	în	regiunile	balcanice	(cu	
precădere	 în	cele	de	nord-vest	 și	 centru,	dar	 cu	extensii	până	 în	Peloponez)	 au	existat	
importante	pătrunderi	 și	 sedentarizări	de	populații	 slave	 și	 slavoide,	mai	mult	 sau	mai	
puțin	 sincronizate	 cu	 campaniile	 militare	 ale	 Hanatului	 Avar	 configurat	 în	 regiunea	
Dunării	Mijlocii.	În	mod	cert,	însă,	acestea	nu	au	avut	anvergura	apocaliptică	pe	care	o	
axiomatizează	exegeza	tradițională	(în	primul	rând,	pentru	că	nu	a	existat	resursa	umană	
pentru	 o	 astfel	 de	 mega-invazie),	 ci	 s-a	 compus	 dintr-o	 suită	 de	 strămutări	 repetate,	
petrecute	de-a	lungul	mai	multor	generații,	care	s-au	suprapus	peste	mișcările	autonomiste	
ale	 comunităților	 autohtone21	 (parte	 dintre	 ele	 atrase	 la	 rândul	 lor	 în	migrații	 de	mică	
amplitudine)	și	peste	diluarea	semnificativă	a	capacității	autorităților	imperiale	centrale	
de	la	Constantinopol	de	a	mai	administra	efectiv	teritoriile	stăpânite	nominal.	Supoziția	că	
structurile	administrative	provinciale	s-au	destrămat	cvasiinstantaneu	în	acest	context	de	
anarhie	generalizată	trebuie	serios	amendată	–	și	vom	cita	drept	contraargument	faptul	că	
administrația	ecleziastică	din	regiune	(care,	nota bene!,	se	calchia	la	acea	vreme	pe	structura	

17.	Mălinaș	2016,	pg.	78
18.	 Shepard	 2008,	 pg.	 235,	 Komatina	 2010,	 pg.	 58,	 Brezeanu	 1981,	 pg.	 70,	 Runciman	 1930,	 pg.	 53,	
Theophanes-Turtledove	1982,	pg.	165
19.	Madgearu	2014,	pg.	107,	Komatina	2010,	pg.	58
20. Noua capitală	bulgară	este	amenajată	la	ordinul	hanului	Omurtag	din	anul	821	(Runciman	1930,	pg.	
77),	de	altfel	nu	departe	spre	sud	de	Pliska,	tocmai	pentru	a	răspunde	situației	create	de	recenta	expansiune	
teritorială	a	Hanatului/Țaratului	Bulgar.
21.	 O	 parte	 deloc	 neglijabilă	 a	 acestor	 comunități	 era	 constituită	 din	 elementul	 autohton	 trac/traco-ilir	
romanizat,	care	va	fi	reetichetat	de	sursele	constantinopolitane	sub	denumirea	de	vlahi/vlahii.



57

administrativă	de	stat,	cele	două	paliere	administrative	sprijinindu-se	și	controlându-se	
reciproc)	continua	să	funcționeze	chiar	și	în	ajunul	istoricei	decizii	a	țarului	Boris-Mihail	
de	a	adopta	creștinismul	ca	religie	unică	oficială	a	țaratului	său22.	Astfel,	printr-o	scrisoare	
redactată	la	25	septembrie	860	(și	care	va	fi	prezentată	ca	document	oficial	la sinodul de la 
Constantinopol	din	anii	869-870)23,	Papa	Nicolae	I	îi	recunoaște	arhiepiscopului	Rufus	al	
Thesalonicului	autoritatea	ecleziastică	asupra	epahiilor/provinciilor	Moesia	Prima,	Dacia	
Mediteranea,	Dacia	Ripensis,	Dardania,	Praevalitania,	Thesalia,	Epirul	Vechi,	Epirul	Nou	
și,	respectiv,	Creta.

Dacă	Imperiul	de	Constantinopol	nu	a	renunțat	niciodată	la	proiectele	de	reinstituire	
a	controlului	asupra	provinciilor	balcanice	pierdute	(însă altminteri foarte frecventele sale 
inițiative	au	avut	rezultate	modeste	și	adesea	efemere),	începând	cu	primele	decenii	ale	
secolului	IX	–	mai	riguros,	cu	ofensiva	declanșată	de	hanul	Krum	–	Hanatul	Bulgar	va	
deveni un concurent serios în	afirmarea	hegemoniei	asupra	acestor	teritorii.	Este	foarte	
probabil	 ca	 primele	 asocieri,	 voluntare	 sau	 nu,	 ale	 unora	 ori	 chiar	 tuturor	 provinciilor	
central-balcanice	la	statul	 timpuriu	bulgar	să	se	fi	petrecut	în	epoca	Krum-Omurtag,	 în	
favoarea	 acestei	 prezumții	fiind	de	 evocat,	 printre	 altele,	 împrejurarea	 că,	 începând	cu	
acest	orizont	de	 timp,	 în	 ierarhia	politică	a	statului	bulgar	pătrunde	un	număr	mare	de	
demnitari	de	posibilă	sau	certă	origine	romanică24,	 fapt	 lesne	explicabil	 în	condițiile	 în	
care	aceștia	ar	fi	fost	propulsați	de	elitele	provinciilor	adiționate.	O	generație	mai	târziu,	
când	pe	tronul	Hanatului	de	Pliska/Preslav	ajunge	Presian,	tatăl	viitorului	țar	Boril-Mihail,	
hegemonia	bulgară	asupra	provinciilor	din	centrul	Balcanilor	devine	efectivă25,	ba	chiar	
atât	de	eficientă	încât,	peste	încă	un	secol,	când	ofensiva	Imperiului	de	Constantinopol	a	
demantelat	Țaratul	Bulgar,	în	această	regiune	–	și	nu	în	aria	originală,	moesică	–	a	statului	
timpuriu	 bulgar	 s-a	 manifestat	 cea	 mai	 virulentă	 tentativă	 de	 restaurație,	 așa-numita	
”răscoală	a	comitopulilor”	și	regimul	generat	de	aceasta	între	anii	976-101826.

Se	impune	aici	să	clarificăm	și	de	ce	nu	luăm	în	considerare	o	ipoteză	de	lucru	
diferită:	posibilitatea	ca	printre	cele	zece	ținuturi	reprezentate	în	consiliul	regal	bulgar	la	
data	insurecției	împotriva	țarului	Boris	să	se	regăsească	și	teritoriile	nord-dunărene	ajunse	
în	sfera	de	influență	bulgară	după	prăbușirea	Hanatului	Avar.	La	urma	urmei,	deși	rolul	
22.	O	asemenea	decizie	ar	fi	 fost,	de	altfel,	de	neconceput	dacă	Biserica	nu	ar	fi	dispus	 în	prealabil,	pe	
teritoriile	încorporate	noului	stat	bulgar,	de	o	structură	organizațională	redutabilă.
23.	Zugravu	2008,	pg.	716-719,	Madgearu	1986,	pg.	319,	Frazee	1993,	pg.	223
24.	Spre	exemplu,	în	timpul	campaniei	de	asediere	a	Constantinopolului	din	vara	anului	813,	la comanda 
trupelor	de	asediu	ale	hanului	Krum	se	află,	ca	adjuncți	ai	comandanților	de	corpuri	armate,	generalii	de	
origine	romanică	-	sau	romeică,	greco-romană	-	Leo,	Bardanes,	Ioan,	Kordilas	și	Gregoras	(Curta	2006,	
pg.	152,	Haldon	2017,	pg.	263	și	urm.).	Generalii	Leo	și	Ioan,	împreună	cu	377	de	partizani,	majoritatea	
lor	purtând	nume	cu	rezonanță	covârșitor	romanică,	iar	marginal	armeană	și	slavă,	vor	fi	executați	în	vara	
anului	814	de	către	succesorul	lui	Krum	la	tronul	bulgar,	Tuk,	probabil	în	contextul	tentativei	acestora	de	a	
schimba	tabăra	în	conflictul	bulgaro-bizantin.
25.	Cel	mai	probabil,	încorporarea	celor	patru	provincii	central-balcanice	s-a	petrecut	în	intervalul	dintre	
sfârșitul	războiului	sârbo-bulgar	din	anii	836-839	și	moartea	împăratului	Theophilos	al	Constantinopolului,	
pe	 fondul	eșecului	 lui	Presian	 în	campania	 împotriva	sârbilor	 lui	Vlastimir	și	al	dorinței	de	a	compensa	
acest	eșec	cu	alte	câștiguri,	prin	valorificarea	crizei	traversate	de	Imperiul	de	Constantinopol	ca	urmare	a	
răscoalelor	slavilor	din	Pelopones	(Fine	1991,	pg.	108	și	urm.,	Curta	2006,	pg.	145	și	urm.).	
26. Reconquista bizantină	 va	 integra	 acest	 areal	 central-balcanic,	 laolaltă	 cu	 provinciile	 Daciei	 sud-
dunărene,	în	noua	themă	a	Bulgariei,	în	vreme	ce	Moesia	Secunda	și	Scythia	Minor	vor	forma	noua	unitate	
administrativă	a	Paristrionului.



58

determinant	 în	dezagregarea	puterii	 avare	 l-a	 jucat	 Imperiul	Franc,	Hanatul	Bulgar	 s-a	
aflat	în	poziția	de	a	valorifica	mai	bine	vidul	temporar	de	putere	astfel	creat,	afirmându-
și	 hegemonia	 și	 la	 nordul	 fluviului.	 În	 plus,	 autonomiile	 politico-administrative	 nord-
dunărene	revin	în	lumina	izvoarelor,	în	epoca	de	apogeu	a	statalității	bulgare	timpuriu-
medievale,	în	directă	relație	cu	centrul	de	autoritate	de	la	Pliska-Preslav.	Astfel,	în	luna	
august	 a	 anului	 813	 este	 menționată	 explicit	 existența	 unei	 ”Bulgarii	 de	 dincolo	 de	
Dunăre”,	 o	 ”Cealaltă	 Bulgarie”	 aflată	 sub	 vădita	
hegemonie	 a	 hanului	 Krum,	 dar,	 totuși,	 distinctă	
de statul acestuia27.	 Localizată	 între	 Curbura	
Carpaților	 și	 gurile	 Dunării,	 această	 formațiune	
politică	 dispune	 –	 desfășurarea	 evenimentelor	 ne	
obligă	 să	 admitem	aceasta	 –	 de	 suficiente	 resurse	
militare	 și	 organizaționale	 pentru	 a	 împiedica,	
vreme	 de	 aproape	 un	 sfert	 de	 secol,	 repatrierea	
celor	 circa	 zece	 mii	 de	 prizonieri	 pe	 care	 hanul	
Krum	îi	înrobește	în	zona	Adrianopolului	și-i	instalează	la	nordul	fluviului28.	Tot	în	epoca	
lui	Krum	 sunt	 plasate	 și	 referințele	 istorice	 ale	 autonomiilor	 nord-dunărene	pe	 care	 le	
reține	Notarul	P./Anonymus	cu	referire	la	momentul	pătrunderii	maghiarilor	în	Bazinul	
Carpatic,	în	particular,	ale	ducatele	lui	Kean/Salanus29	și	Morout/Menumorut30,	în	vreme	
ce	ducatul	bănățean,	pe	care-l	cunoaștem	mai	consistent	din	perioada	lui	Glad	și	Ahtum,	
este	menționat,	 de	 asemenea	 într-un	 anumită	 relație	 față	 de	 Țaratul	 de	 Pliska/Preslav,	
prin	episodul	praedenecentilor	care,	în	anul	824,	solicită	împăratului	franc	de	la	Aachen	
protecție	împotriva	expansiunii	bulgare31.

Cel	dintâi	lucru	pe	care-l	avem	de	observat,	relativ	la	aceste	teritorii	nord-dunărene	–	
care	erau,	fără	excepție,	organizate	și	bine	individualizate	sub aspect politico-administrativ 
–	este	că,	nici	sub	Krum	și	Omurtag,	nici	sub	Boris-Mihail,	ele	nu	fac	obiectul	unei	stăpâniri	
bulgare	efective,	necontestate:	nu	doar	francii	în	vest	și	kievenii,	iar	apoi	pecenegii	în	est,	
ci	și	elementul	local	pun	sub	semnul	întrebării	suzeranitatea	statului	de	la	sud	de	fluviu32,	
ceea	 ce	 alimentează	 prezumția	 că	 nici	 Hanatul/Țaratul	 Bulgar	 nu	 era,	 la	 rândul	 său,	
motivat	să	coopteze	reprezentanții	acestor	autonomii	în	mecanismele	de	decizie	politică	
centrale	ale	statului.	Două	argumente	majore	susțin	această	interpretare.	Primul	este	faptul	
că	Geografia	Anonimului	Bavarez/Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem 
plagam Danubii33,	 redactată	 în	 jurul	 anului	 870,	 deci	 în	 cvasicontemporaneitatea	

27.	Barnea	2001,	pg.	33,	Brezeanu	1981,	pg.	71,	Runciman	1930,	pg.	65,	Fine	1991,	pg.	99,	Haldon	2017,	
pg.	263	și	urm.	Despre	identitatea	etno-politică	și	instituțională	a	acestei	formațiuni,	la	Nistorescu	2017
28.	Printre	strămutați	se	numără	și	arhiepiscopul	Manuel	de	Adrianopol,	 însă	 liderul	civil	al	comunității	
adrianopolitane	pare	a	fi	Cordyles,	cel	care	va	organiza	repatrierea	din	anul	836-837	(Barnea	2001,	pg.	36,	
Madgearu	2013-b,	pg.	14).
29.	Mladjov	1998,	pg.	110-111
30.	Mărculeț	2010-d,	pg.	238.	O	altă	datare	a	instituirii	hegemoniei	bulgare	în	Crișana	prin	instalarea	unui	
guvernator	în	persoana	lui	Morout	(sau	recunoașterea	ca	atare	a	ducelui	local)	este	anul	881/882	(Madgearu	
2005,	pg.	49).
31.	Barnea	2001,	pg.	33,	Komatina	2010,	pg.	68-69
32. Și	Dacia	Ripensis/timocenii	vor	contesta	această	suzeranitate,	dar	în	alt	context	și	de	pe	alte	poziții.	
33.	Koncha	2012,	pg.	17	și	urm.,	Madgearu	2015,	pg.	1
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insurecției	cu	care	s-a	confruntat	țarul	Boris-Mihail,	menționează	toate	populațiile	de	la	
nordul	Dunării	fără	nici	o	observație	directă	sau	implicită	referitoare	la	vreo	dependență	a	
acestora	față	de	bulgari;	aceeași	observație	poate	fi	formulată,	de	altfel,	și	relativ	la	tratatul	
De Administrando Imperio	al	basileului	Constantin	Porfirogenetul,	redactat	trei	generații	
mai	târziu,	ceea	ce	obligă	la	nuanțarea	unor	interpretări	privitoare	la	capacitatea	Țaratului	
Bulgar	 de	 a	 controla	 nemijlocit,	 bunăoară,	 tranzitul	 sării	 pe	Mureș34. Cel de-al doilea 
argument	major	este	acela	că,	la	cucerirea	bizantină	din	anul	971	a	Țaratului	Bulgar,	nici	
un	teritoriu	de	la	nordul	Dunării	nu	face	obiectul	(re)instituirii	autorității	Imperiului	de	
Constantinopol	și	nici	al	vreunei	mișcări	de	rezistență	filobulgarică.
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Dan Negrescu 

Despre noi 
(notă și traducere)

Ar	fi	superfluu	să	propun	un	excurs	savant	despre	cunoscutul	renascentist	român	
Nicolaus	Olahus.	Sunt	cu	totul	(re)cunoscute	originea	sa,	opera	admirată	până	în	Rotterdam	
de	 către	 Erasmus,	 rolul	 său	 politic	major	 în	 regatul	Ungariei.	 Principalele	 sale	 scrieri	
pentru	noi	românii	și	vecinii	noștri	milenari	oricât	ne	place	sau	nu,	rămân	Hungaria et 
Atila,	publicate	încă	din	vechime	împreună.	

Dar	titlu	de	mai	sus	se	referă	la	„noi”	bănățenii,	de	data	aceasta;	ca	atare	propun	
o	traducere	a	fragmentului	referitor	la	zona	numită	de	Olahus	Provincia Timișeană cu 
totul	 corect	mai	 ales	 că	nu	exista	 încă	nici	 în	 intenție	 conceptul	 „Bănățean”	 format	 în	
secolul	XVIII.	Importanța	fragmentului	propus	stă	în	aceea	că	zona	noastră	apare	descrisă	
amănunțit	într-o	lucrare	de	tip	renascentist	de	limbă	latină,	ajungând	astfel	să	se	știe	de	ea	
în	Europa	vremii.	Încă	o	dată	se	adeverește	că	vectorul	nostru	istoric	a	fost	eminamente	
limba	fostului	Imperiu	Roman	pe	o	rostim	în	continuare.

Textul	 latin	 l-am	 excerptat	 din	Nicolaus	Olahus,	Hungaria et Atila, libri duo, 
Vindobonae, MDCCLXIII.

Capitolul XVII
Despre provincia timișeană și vecinătățile ei

1. Din stânca sau muntele ce se află deasupra târgului Caransebeș, își are 
izvorul râul Timiș care, după ce scaldă fortăreața și târgul Lugoj ai cărui locuitori sunt 
aproape toți călărași devotați slujirii în oaste, și Possa, curge către miazăzi și ajunge la 
preaputernica cetate Timișoara numită astfel după chiar acest râu. 

2. Cetatea aceasta le stă turcilor în cale pentru ca ei, dacă ar trece Dunărea, de 
la Samandria, să nu se poată năpusti peste Timiș și să pustiască ținuturile de hotar ale 
Ungariei. Acest loc este foarte populat și bogat în hrană de tot felul, mai cu seamă în 
pești. Râul Timiș, trecând întâi prin câmpii foarte largi, se varsă, în parte în Dunăre la 
jumătatea distanței dintre Samandria și Taurun sau Belograd, la malul de miazănoapte 
a fluviului, iar o altă parte întoarsă către apus, după ce a format câteva ostroave (unele 
dintre acestea pare că plutesc pe apă fiind mișcate ici și acolo din cauza tăriei vânturilor 
ce bat adesea printre trestii și copaci) se varsă împrăștiindu-se aproape de Tituliu, în 
Tisa, pe malul dinspre răsărit. Și astfel, doar o parte din el ajunge să se verse în fapt 
până la urmă chiar în Dunăre. Ținutul ce se află așezat între Timiș și râul Mureș se 
numește Timișeana.
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Pe malul de apus al Timișului se află Sarad (iar pe cel opus Ictar și Recaș), Tzona, 
Beregsa, Csokoan, Aracha; cetățuile Beche și Bechkerek și multe alte așezări întărite. Pe 
malul și ținutul dinspre răsărit al Mureșului, începând dinspre miazănoapte către miazăzi 
se află rânduite Bizere, Zeudy, Zevoldin, Egreș, Sânmihai, Episcopia Cenadului cu o 
veche biserică demnă de a fi cercetată și datorită bunei așezări, Zombar, Deesk, Zeuitlek, 
iar în mijlocul regiunii – Zetzen, Zakan, Kenetz, Horokzezek, Drazlan, Galad, Monostor, 
Csoka. În acest ținut se găsește o abundență de pește pe care o zămislește apropierea 
celor trei ape curgătoare.. Cornelius DupliciusScepperus, cavaler purtător de podoabă 
aurită, părtaș la adunările tainice și sfaturile împăratului Carol, om pentru care, datorită 
virtuților sale, simt o profundă prietenie, după ce a îndeplinit o solie la împăratul turcilor, 
întorcându-se către Belgia, prin Ungaria pe această cale, întrebat de mine cum i se pare 
Ungaria, printre alte vorbe prietenești ce ni le-am spus, mi-a răspuns că într-adevăr a 
venit pe acel drum timișean pustiit și de curând prădat de turci dar bogat în pește. Ba 
chiar, din pricina puzderiei de pește râul Timiș îi părea înnegrit și învârtejit. Un morar 
din partea locului și-a aruncat năvodul în adâncul râului și, precum dintr-un heleșteu 
bogat, a scos o atât de mare grămadă de pește încât abia a putut să-i țină în năvod. Și 
totuși, dintr-o atât de mare grămadă n-a luat mai mulți ci și-a ales doar unul mai mare 
decât ceilalți, iar restul i-a azvârlit pe pământ; după această faptă însă (călătorul) s-a 
cam supărat pe morar văzând că aruncase atâta din cei mai buni pești.

3. între râul Timiș și Dunăre se întinde o câmpie numită Maxons în al cărei mijloc 
împădurit stă cetatea Ersomlyo, iar înspre Timișoara se vede Somlyo o altă cetate de 
câmpie. În această vastă întindere de la cetatea Timișoarei și până la malul Dunării, 
câmpie întinsă în lat pe mai bine de douăsprezece mile ungurești și unde e așezată spre 
miazăzi Samandria cetatea turcilor, a fost zărită adesea – după cum se spune – o turmă 
de cerbi, căprioare și ciute, în număr de trei-patru mii sau chiar mai multe. Vânarea 
acestora însă nu se poate face în siguranță de către ai noștri din cauza turcilor, dar nici de 
către aceștia din pricina alor noștri mai ales după ce au ieșit într-acolo cu vreo trei sute 
și mai bine de călăreți. De la ținutul Samandriei, pe malul de miazănoapte al Dunării, 
se află rânduite către nord: Kewy, Dombo, Haram, Buthorsin, Sânladislau, Peth, toate 
ocupate de către turci de mai mulți ani de zile.

4. Mai jos de podul lui Traian se află cetatea Severinului împreună cu alte trei 
supuse ei: Orșova, Peth, Mihald. Cârmuitorul lor purta numele de ban, demnitate 
de mare cinste printre ai noștri. Să fi trecut vreo șaisprezece ani de când din pricina 
nepăsării alor noștri, am părăsit acest ținut al Banului (Banat). Nu departe de Severin 
se află un izvor despre care se spune că localnicii îl numesc Al Sfintei Cruci; am aflat că 
apa acestuia le face bine multora în lâncezelile trupului; în el nu se află nimic pângărit, 
iar hoiturile animalelor aruncate spre încercare – zice-se – au fost azvârlite afară din 
apă puțin după aceea; iar pe timpul nopții par a se vedea aici arzând niște făclii, nici eu 
nu știu de ce fel. Din aceste pricini izvorul e la mare cinstire și la turci. Acestea le-am 
auzit odinioară de la slujitorul lui Barnaba Belay, banul acelui ținut, oameni în care se 
poate avea încredere deplină.
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Valy Ceia

Paradigme existențiale: 
Penia sau cornul abundenței?

Existential paradigms: Penia or cornucopia

Abstract. Focusing on a Horatian satire (II, 6), my work highlights the 
way in which is built, on distinct but convergent levels, the meaning of 
events having in the centre two mice: mus urbanus and mus rusticus. With 
transtemporal and transcultural valences, the story of their reciprocal 
feast facilitates an investigation of the Roman civilization instances and 
also outlines a moral philosophy sketch.

Keywords: satire, Horace, mice banquet, moral philosophy 

Cuvinte cheie: satiră, Horațiu, banchetul șoarecilor, filosofie morală

Quin agite, omnes qui adestis hic, apta convivio fabulemur.
	 	 	 	 	 (Macrobius,	Saturnalia,	VII,	IV,	1)

Autarhia omului liber1	 –	 (și)	 la	 acest	 concept	 s-ar	 putea	 rezuma	 pentru	 cititor	
morala	unei	vechi	fabule,	cu	un	destin	fast	în	literatura	universală,	șoarecele	de	la	oraș	
și	șoarecele	de	câmp.	Focalizându-și	interesul	asupra	satirei	horațiene	care	aduce	fabula	
lui	Esop	 în	 spațiul	 cultural	 roman	 (Satirae, II,	6),	 lucrarea	mea	caută	 să	prindă	 sensul	
întâmplării	ce	are	în	centru	doi	șoareci:	mus urbanus și	mus rusticus.	Simbolic,	cornul	
abundenței,	pe	de	o	parte,	Penia	din	Banchetul platonician,	pe	de	alta,	jalonează	traseul	
semantic	al	celor	două	momente	de	ospeție.	Uzând	de	arsenalul	conceptual	și	lingvistic	
al	școlilor	filozofice	epicureice	și	stoice,	vehiculat,	însă,	de	către	doi	șoareci,	episodul	nu	
are,	în	fond,	nimic	superficial;	numai	faptul	că	Cervius	e	nevoit	ca,	din	timp	în	timp,	să	

1.	* Lucrarea	reprezintă	o	versiune	a	textului	publicat	sub	titlul	Filozofie morală la un banchet șoricesc,	
în	Avatarurile banchetului. Perspective trans- și interculturale.	Actele	Colocviului	Național	organizat	de	
Departamentul	de	Filologie	Clasică	și	Neogreacă	și	de	Institutul	de	Studii	Clasice,	coordonatori	Theodor	
Georgescu,	Ioana	Munteanu,	Simona	Nicolae,	București,	Editura	Universității	din	București,	2017.
	Vezi	în	acest	sens	întâmplarea	ce	îl	are	în	centru	pe	Diogene	din	Sinope.	Relatată	de	către	Pedro	Gonzáles	
Calero,	 ea	validează	paradoxala	 situație	 în	 care	 se	găsesc	 și	 personajele	 animaliere	 ale	 satirei	 horațiene	
(Filosofia pentru bufoni. Mic tratat de tot râsul filosofilor, Ilustrații	de	Anthony	Garner,	Traducere	din	limba	
spaniolă	Mihai	Gruia	Novac,	Nemira,	[2008],	53).
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reitereze	întâmplarea,	cui	are	urechi	de	auzit,	e	în	măsură	a	înregistra	subiacent	rezistența	
structurală	a	omului	față	de	acceptarea	binelui	altminteri	decât	singur	și-l	imaginează.	

Cu	semnificații	transtemporale	și	transculturale,	povestea	ospețească	înlesnește	o	
investigare	a	instanțelor	civilizaționale	romane	și	îngăduie	totodată	articularea	unei	schițe	
de	filozofie	morală.	Să-i	urmărim	pentru	aceasta	pe	cei	doi	 șoareci,	pe	 rând	oaspete	și	
gazdă,	spre	a	înțelege	ceva	din	drama	romană	la	cumpănă	de	eoni.	Dar,	opera lui Horatius 
oferă	o	viziune	concertată	asupra	ființei	în	contemporaneitate,	reflexele	ei	semnificaționale	
reverberând	cu	acuitate	până	azi.	Pe	de	altă	parte,	narațiunea,	cu	tâlcurile	ei,	se	înscrie	
perfect,	mutatis mutandis,	în	orice	ghid	modern	care	își	propune	salvarea	sufletelor	noastre	
în	fața	asaltului	consumerist.	Cu	luciditatea	ce	copleșește	eșafodajul	imaginarului	artistic,	
autorul	ne	înfățișează	însuși	umanismul	libertății2.

I. Cartografieri 

I.1. Șoareci în ospeție. Dramă în două acte
Împestrițată	de	jindul	vieții	rurale,	opera	horațiană	ne	așază	sub	ochi,	când	fățiș,	

când	aluziv,	tabloul	antinomic	al	existenței	câmpenești	și	al	celei	urbane,	spre	a	pricepe	
măcar	ceva	din	simplitatea	ineluctabilă	originară	a	rusticității,	din	armonia	ce	se	așază	în	

consonanță	 cu	mișcarea	 aștrilor	 și	mersul	 naturii.	
Povestea	depănată	de	către	Cervius	ne	face	părtași	
celor	 două	 banchete,	 pretext	 pentru	 a	 așeza	 în	
oglindă	două	modalități	existențiale,	viața	în	Roma	
–	opulentă,	dar	agitată	și	nesigură	–	și	viața	la	țară	
–	în	contrapondere,	modestă,	parcimonioasă,	chiar,	
dar	 tihnită	 și	 sigură	–,	uzând	ambele	de	cutumele	
ospitalității	și,	mai	presus	de	toate,	prilej	pentru	a	
discuta	chestiuni	filozofice,	în	buna	tradiție	antică.3 

Două	 paradigme	 existențiale	 sunt	 marcate	
și,	tezist,	la	capătul	incursiunii	noastre	în	universul	
animalier	reflexiv;	ne	rămâne	să	alergăm,	salvându-
ne,	acolo	unde	sobrietatea	și	simplitatea	sunt	acordate	

cu	pacea	mereu	căutată.	Într-un	atare	context	mentalitar,	detaliul	semnificativ,	cu	forța	sa	
descriptivă,	bulversează	conștiințe.	Regăsim	in nuce teorii	de	antropologie	socială,	teorie	
politică,	filozofie	morală.	Toate	acestea	„sunt	plasate	de-acum	în	interiorul	reprezentării,	
în	interstițiul	ideii,	–	preluând	o	plastică	reprezentare	a	lui	Foucault	(1996:	110)	–	în	acest	
spațiu	infim	în	care	ideea	se	joacă	cu	ea	însăși,	descompunându-se	și	recompunându-se	
[...].”	Amploarea	enumerativă	în	materie	culinară,	loc	comun	al	banchetelor,	după	cum	

2.	O	perspectivă	convergentă	 asupra	acestui	 concept,	deși	 este	 focalizată	 asupra	 secolului	 al	XX-lea,	 la	
George	 Uscătescu,	 1986: Proces umanismului,	 Cuvânt	 înainte:	 Zoe	 Dumitrescu-Buşulenga,	 postfaţă:	
Alexandru	 Tănase,	 Selecţia	 textelor:	Adela	 Becleanu	 Iancu,	 Traducerea	 din	 limba	 spaniolă:	Alexandru	
Ciolan,	Bucureşti,	Editura	Politică,	39-41.
3.	Observații	fundamentale	din	acest	punct	de	vedere,	utile	unei	analize	de	detaliu	a	fabulei,	la	Peter	Garnsey,	
1999:	Food and Society in Classical Antiquity, Cambridge,	Cambridge	University	Press,	passim.
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demonstrează	Cecilia	Pavarani	(2012),	își	dovedește,	la	rându-i,	energiile	latente.	Figură	
de	construcție,	enumerația	este	în	economia	fabulei	un	element	nodal,	Horatius	creând	din	
astfel	de	acumulări	verbale	stâlpii	celor	două	modalități	de	existență,	întrucât	enumerațiile	
„vizează	o	organizare	spațială	și	fac	să se vadă	limbajul”	(Grupul	μ	1974:	124).	

Totodată,	 ca	 să	mă	 limitez	 la	 exemple	 puține	 și	 de	 bornă4,	 tehnica	montajului	
artistic	impune	opoziții	și	antiteze	pe	care	le	vom	regăsi	mult	mai	târziu	în	Condiția umană 
a	lui	Malraux,	e.	g.	În	egală	măsură,	intertextualitatea	cu	bogatele	sale	falduri,	registrele	
stilistice	orchestrate,	uzând	de	o	pletoră	de	figuri	gramaticale	și	 lexicale,	 toate	compun	
și	 așază	 într-un	 context	mai	 amplu	o	poveste	pe	 care	mai	 târziu	o	va	prelua	 și	Fedru.	
Decupată	 între	doi	poli	 temporali,	olim mus rusticus	 și	 tunc mus rusticus,	 întâmplarea	
proiectează	în	cele	din	urmă	un	spațiu	referențial	exemplar.	Acorduri	certe	din	Imnul către 
Mars pater5, discret	potențate	de	adverbul	olim,	dar	și	de	formele	arhaice	din	prima	parte	
a	satirei	au	darul	să	ducă	la	accente	de	mare	intensitate	ideea,	dar	și	să	instaureze	decisiv	
pilonii	acestui	model	civilizațional.	

I.2. Lumea sensului: deziderate existențiale 
Deși	 restrânse,	 cele	 două	 banchete	 șoricești	 își	 construiesc	 solid	 sensul	major,	

confirmat	 odată	 cu	 replica	 „țăranului”:	Haud mihi vita/ est opus hac (II,	 6,	 115-116).	
Întrebarea-fundament	a	întregii	satire,	în	fond	–	ce	este	o	viață	bună?	–	configurează	treptat	
traseul	ideatic	al	textului.	La	două	milenii	distanță,	A.C.	Grayling	(2009:	32),	reiterează,	
fără	deosebiri	categorice,	cadrul	pe	care	l-a	sugerat,	cu	înțelepciune,	mus rusticus:

„ce este o viață bună? Într-un anumit sens, răspunsul e destul de evident. 
E viața bine trăită, viața plină de sens, viața împlinită. Definiția, desigur 
prea generală, deși probabil cât se poate de adevărată, e puțin probabil 
să fie contestată. Cercetarea etică trebuie să aibă ca rezultat propuneri 
reale pentru ceea ce sunt sensul și împlinirea; ba chiar, trebuie să ofere 
propuneri practice de aplicare a acelor propuneri reale la practica vieții 
reale, trăite în felul în care sunt trăite viețile reale: printre banalități, 
necesități, situații complicate, piedici, accidente, dificultăți, șanse, noroc 
și ghinion, alți oameni, limitări, extenuare, necazuri, bucurii [...].”

Superficialitatea	interogației	este	una	specioasă.	Separarea	până	la	incongruență	
a	 planurilor	 vieții	 romane	 obligă	 la	 o	 cercetare	 a	 resorturilor	 degradării	 și,	 apoi,	 la	
recalibrarea	armonică	a	acestora,	după	un	model	viabil,	cel	al	predecesorilor.	

Motiv	poetic	recurent,	perspectiva	dihotomică	asupra	Romei,	a	începuturilor	și	a	
prezentului,	se	strecoară	discret	și	în	dialogul	celor	doi	eroi	animalieri;	nimic	surprinzător.	
În	tentativa	de	a	salva	sufletul	patriei,	Octavianus	Augustus	inițiază	un	alt	tip	de	război,	mai	

4.	Toți	marii	fabuliști,	dar	nu	doar	aceștia	(Tolstoi,	e.g.)	au	oferit	câte	o	versiune	a	acestei	istorisiri	cu	tâlc,	
dar	ea	transcende	zona	îngustă	a	fabulei.
5.	Imploră	Horatius	(Satirae,	II,	6,	13-15):	[...]	hac prece te oro,/ pingue pecus domino facias et cetera praeter/ 
ingenium, utque soles, custos mihi maximus adsis.	Și	iată	cum	îl	invocă	pe	Mars	pater	Cel	care	e	supus	legilor	
cerului,	la	țară:	[...] te precor quaesoque uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae, [...] pastores 
pecuaque salva servassis duisque duonam salutem valetudinemque mihi domo familiaeque nostrae. 
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crunt,	poate,	decât	cel	al	strămoșilor.	Într-un	demers	conjugat	de	resuscitare	a	orgoliilor	
civice,	de	percepere	verticală	a	vieţii	și	de	reclădire	a	Romei	altitudinale,	 împăratul	 își	
aliază	marii	creatori,	socotindu-i	milites strenuissimi,	ca	să-l	parafrazez	pe	Cato	Maior.	În	
tentativa	lor	soteriologică,	operele	acestor	scriitori	–	ce	conturează	un	spațiu	referențial	
exemplar,	 prin	 evocarea	 înălțimii	 spirituale	 a	 Romei	 de	 odinioară,	 prin	 reîntronarea	
trecutului	ca	 reper	 individual	și	de	civism	–	declanșează	 războiul	pe	 frontul	 interior	al	
ființei.	Modele,	fiecare	în	felul	său,	pentru	contemporaneitatea	ce	percepe	drept	vetuste	
tocmai	 valorile	 care	 au	 înălțat	Roma,	 din	 oameni	 de	 pripas	 pe	 coline	 dezgoline,	 toate	
aceste	scrieri	devin	un	manifest	al	iubirii	de	patrie,	când	discret,	când	pătimaș.	Scriitorii	
de	curte,	sintagmă	nicidecum	impregnată	de	conotaţia	puternic	peiorativă	actuală	–	asupra	
căreia	nu	zăbovesc,	însă	–,	ne	înfăţişează	lumea	campestră	ideală,	declarând	mos maiorum,	
tradiţia,	drept	jalon	pentru	renașterea	romană;	verus et bonus Romanus în acest foc sacru 
trebuie să se călească, cu	conştiinţa	dramatică	a	faptului	că	e	anevoios	să	îţi	construieşti	
existenţa	la	înălţimea	timpurilor	înaintaşilor.	

O	 panoramă	 a	 sufletului	 omenesc	 și	 a	 ravagiilor	 pe	 care	 le	 face	 răzlețirea	 de	
perceperea	verticală	a	vieții	ni	se	înfățișează	în	doze	variate	în	fiecare	operă	horațiană.	
Indicând	versanții	celor	două	alegeri	de	viață,	poetul	operează	o	cercetare	antropologică	
avant la lettre	când,	strecurând	versurilor	sale,	pentru	trezire,	o	poțiune	de	italum acetum,	
intuiește	în	dorința	obstinantă	de	a-ți	clădi	casa	prin	imitarea/	refacerea	domeniului	rural,	
nostalgia	spațiilor	serene	campestre:	

Deterius Libycis olet aut nitet herba lapillis?
Purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum,
quam quae per pronum trepidat cum murmure rivum?
Nempe inter varias nutritur silva columnas,
laudaturque domus, longos quae prospicit agros.
Naturam expelles furca, tamen usque recurret.6 

Horatius	 strecoară	 neîncetat	 nostalgia	 vieții	 patriarhale;	 în	 epoda	Beatus ille... 
(Epodes,	II,	1),	bunăoară,	simplitatea	şi	ritmul	naturii	ordonează	existenţa	individului	ut 
prisca gens mortalium.	Ecouri	răsună,	peste	veac,	și	în	poemul	lui	Claudianus,	De sene 
Veronensi:

Felix, qui patriis aevum transegit in agris,
 ipsa domus puerum quem videt, ipsa senem;
[...] 
Frugibus alternis, non consue, computat annum;
 autumnum pomis, ver sibi flore notat.7 

6.	Horatius,	Sermones,	I,	10,	19-24,	ed.	cit.:	„Marmura	e	pe	potriva	pajiștii	ce-a	flori	miroasă?/	Apa	în	oraș	
adusă,	gata	țevile	să	spargă,/	E	mai	limpede	ca	unda	călătoare-n	valea	largă?/	Voi	sădiți,	printre	columne,	
pădurice	în	crâmpeie,/	Țineți	ca	o	față-a	casei	înspre	larg	de	câmp	să	deie,/	Firea	îndărăt	se-ntoarce,	de-ai	
goni-o	chiar	cu	parii”.
7.	Claudianus,	De sene Veronensi,	1-2,	11-12:	„Ferice	e	omul	când	viața-și	duce-n	ogoarele	sale,/	Tot	o	casă	
îl	vede	și	țânc	și	cu	plete	cărunte./	[...]/	Numără	anii	pe	roade,	nu	după	consul,	ca	tineri,/	Vara	o	știe	pe	floare,	
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	 Pentru	 șoarecele	 de	 câmp,	 cor rusticum din	 stirpea	 elogiată	 de	 către	 Cato	
Maior, reperul	cardinal	îl	constituie,	avant la lettre,	îndemnul	senecan	vivere secundum 
naturam;	iar	poetul	se	îngrijește	să	ne	atragă	luarea-aminte	asupra	unei	astfel	de	conștiințe	
superioare,	nesufocată	de	greutatea	materialității.	În	procesul	soluționării	unei	chestiuni	
etice,	Vladimir	Jankélévitch	ne	îngăduie	să	înțelegem	mecanismele	interioare	ale	acestui	
demers.	Regretând	că	epoca	noastră	se	mulțumește	din	ce	 în	ce	mai	mult	cu	adevăruri	
aproximative,	gânditorul	pledează	pentru	o	filozofie	vie	și	trăită,	considerând	că	oamenii	
formați	în	„arta	și	metoda	de	a	gândi	de	unii	singuri”	ar	fi	o	„garanție	împotriva	derapajelor	
și	 orbirii	 produse	 de	 ideologii”	 (Jankélévitch	 2011:	 5).	 Ne	 regăsim,	 grație	 cuvintelor	
filozofulului,	în	fața	problematicii	pe	care	ne-o	dezvăluie	însăși	povestea	celor	doi	șoareci.	
Ea,	dar,	largo sensu,	literatura	latină	avertizează,	fie	viva voce, fie	sotto voce,	că raportarea 
la idealurile antecesorilor constituie un imperativ ontologic capital.	 „Lumea	 umană	 a	
spațiului	și	timpului”	(Cassirer	1994:	66-83),	tributară	ideilor	de	ordine,	de	unitate	și	de	
legitate	a	universului	ni	se	revelează	astfel	într-un	mod	emblematic.	

II. Fapte și idealuri
II.1. Excurs
În	De officiis (I,	152),	arpinatul	creionează	patru	însemne	ale	demnității,	trăsătură	

definitorie	 a	 omului:	 cognitio, communitas, magnanimitas, moderatio. Moderatio 
„cumpătarea,	măsura	 în	 fapte”	 se	 așază	 între	 elementele	 fundamentale,	 structurale	 ale	
ființei	și	este	apreciată	ca	atare	de	către	filozof.	

Însă	una	dintre	cele	mai	persuasive	şi	celebre	elogieri	ale	rosturilor	şi	beneficiilor	
moderației	se	găsește	la	Horatius,	care	face	din	aceasta	un	motiv	poetic	obstinant.	Fără	să	
alunecăm	în	abisurile	gnoseologice	ale	ecuaţiei	viață-cumpătare,	și	nici	măcar	în	cele	ale	
modului	complex	în	care	este	aceasta	descrisă	în	creația	horațiană,	urmărind,	așadar,	în	
survol,	din	umbra	poetului	venusian,	cum	anume	se	înfiripă	şi	prinde	contur	măsura,	cu	
variatele	sale	ipostaze,	este	cât	se	poate	de	limpede	că	pentru	scriitor	nimic	nu	covârșește	
un	astfel	de	model	existențial.	Est modus in rebus (Sermones,	I,	1)	„E	o	măsură	în	lucruri”	
ori Aequam memento rebus in arduis/ Servare mentem	(Carmina,	II,	3,	1-2)	„Să-ţi	aminteşti	
ca	în	situaţii	aspre	să-ţi	păstrezi	cugetul	echilibrat”	sunt	idei	ce	răsună	în	opera	horațiană	
ca	un	cor	antic.	Potrivit	gândirii	sale,	aurea mediocritas	„aurita	cale	de	mijloc”	e	cheia	cu	
care	ni	se	dezvăluie	valoarea,	forţa	şi	nobleţea	omului,	înţelepciunea	sa:	

Auream quisquis mediocritatem
diligit, tutus caret obsoleti 
sordibus tecti, caret invidenda 
 sobrius aula.8 

Nu	mai	puțin,	fabula	celor	doi	șoareci	indică	ferm	cumpătarea	drept	etalon	al	vieții	
de	trăit.	
toamna,	asemeni,	pe	poame”	(***	Poeți latini postclasici	2001:	86-87).
8.	Idem,	ibidem, II,	10,	5-8:	„De	duci	un	trai	în	cumpăt	ca	aur	prețuit,/	nu-ți	cauți	mulțumirea-în	cocioabele	
murdare,/	dar,	înțelept,	fugi-vei	și	de	palatul	care/	de	toți	e	pizmuit.”	(ed.	cit.).
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II.2. Literatură și morală
Organizată	în	jurul	ideii	de	ideal	practic,	pe	care	nu	doar	povestea	șoricească	le	

incumbă,	ci	întreaga	operă	horațiană,	profilarea	sferelor	semantice	ale	binelui	izbuteşte	să	
ilustreze	pregnant	noutatea	vechiului	şi,	mai	mult,	imperativul	întoarcerii	înspre	bătrâneţea	
umanităţii,	 etalon	 al	 propriilor	 noastre	 virtuţi	 şi	 idealuri,	 oglindă	 în	 care,	 privindu-ne,	
avem	dintr-o	dată	încredinţarea	profundă	a	comuniunii	indelebile	de	dincolo	de	timp,	în	
stare	să	îndepărteze	sentimentul	pierzător	al	solitudinii.	Ne	trezim	astfel	responsabili,	la	
rându-ne,	pentru	ce va fi.	Acest	sentiment	a	stârnit	grija	împăratului	Augustus	și,	în	egală	
măsură,	a	tuturor	acelora	care	și-au	înțeles	rostul,	destinul.	Conștienți	de	rolul	lor,	marii	
scriitori	n-au	abdicat	de	la	această	nobilă	misiune.

În	eseul	intitulat	Alegerea lui Hercule. Plăcerea și datoria în secolul al XXI-lea 
(2009),	profesorul	de	filozofie	A.	C.	Grayling	realizează	o	incursiune	în	istoricul	relației	
dintre	artă	și	morală,	după	ce	constată	sciziunea	dintre	acestea	și	invocă	teoria	propovăduită	
în	secolul	al	XIX-lea	de	școala	„artei	pentru	artă”,	potrivit	căreia	arta	nu	trebuie	să	aibă	
nicio	tendință	moralizatoare.	Or,	sistematizarea	raporturilor	dintre	morală	și	artă,	simptom	
al	modernității,	pornește	de	la	premisa	că	aceste	valori	nu	coincid.	Discuția	a	fost,	totuși,	
soluționată	 la	noi,	din	punctul	meu	de	vedere,	de	către	Tudor	Vianu,	 care	 în	Studii de 
filozofia culturii	 (1982:	 117	 ssq.)	 demonstrează	 că	 în	 opera	 literară	 înaltă	 se	 regăsesc	
încatenate	toate	marile	valori	–	estetică,	axiologică,	ontologică,	gnoseologică	–,	ea	fiind,	
în	 fond,	o	„felie”	de	umanitate.	Evident,	ne	putem	lăsa	ademeniți	de	una	dintre	aceste	
multiple	fațete	ale	literaturii,	a	acestui	văl al Poppeii,	dar,	în	proporții	variabile,	ele	se	află	
simultan	în	plămada	textului.

III.3. Problematici actuale: amprentele binelui
Împletindu-și	 semnificații	 și	 trimiteri	 variate,	 articulate	 însă	 convergent,	

imaginile	vorbesc	cu	asupra	de	măsură	despre	relativitatea	existențială,	despre	însemnele	
fundamentale	ale	vieții,	ce	înscriu	ființa	pe	orbita	demnității.	Faptele	simple,	dar	pline	de	
efort,	dedicare,	simplitate,	au	transformat,	aşa	cum	ne	încredinţează	și	poetul	venusian,	o	
adunătură	de	bordeie	sărăcăcioase,	răspândite	pe	colinele	Latiumului,	în	cea	mai	măreaţă	
cetate.	În	pofida	perspectivei	paseiste,	recurente	în	toată	opera	sa,	Horatius	nu	zăbovește	
„cu	 încăpățânare	 într-o	admirație	convențională	a	 trecutului”	–	cum	observă	Raymond	
Bloch	(I	1985:	115),	ci,	și	de	aici	forța	ideatică,	scrutează	cu	îndrăzneală	viitorul. Privirea	
bidirecțională	–	către	 trecut	și	către	viitor,	astfel	 încât	să	 trăim	responsabil	prezentul	–	
impulsionează	acest	mecanism	funcțional.

Nesufocați	 de	 clișee	de	gândire,	 lectura	noastră	 se	metamorfozează	 în	 cele	 din	
urmă	într-o	avertizare,	avant la lettre,	asupra	efectului	Simmel,	decelabil	și	 în	creațiile	
congenerilor	poetului.	Progresul	nu	e	 legat	direct	de	prosperitate,	 iar	mutațiile	gândirii	
umane trebuie asimilate critic. În	relația	utopic-distopic	care	se	instituie	în	aceste	opere,	
cititorul	însuși	este	implicat	direct,	într-un	efort	personal	de	reflexie	asupra	elementelor	
fundamentale	ale	existenței.	In rebus iucundis vive beatus (Sat.,	II,	6,	96)	povața	plină	de	
miez	pe	care	orășeanul	o	adresează	ospitalierei	sale	gazde	își	păstrează,	evident,	până	la	
capăt	și	pentru	eternitate	densitatea.	Ceea	ce	prilejuiește	luări	de	poziție,	aici	și	întotdeauna,	
sunt	doar	 conotațiile	pe	care	fiecare	 le	 atribuie	celor	două	epitete,	 capitale,	 în	 întregul	
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eșafodaj	ideatic:	res iucunda – vita beata.	Avem,	în	fond,	o	relație	de	echivalență,	însă	
fiecare	 trebuie	 să	constituie	 semantismul	adecvat	acestor	 lexeme.	Deopotrivă,	 alegerea	
căii	celei	bune	aparține	lectorului,	chiar	dacă	e	discret	impulsionat.

La	capătul	acestui	tablou	de	ansamblu,	în	ocurență	cu	perspectiva	firav	schițată,	
putem	indica,	urmând	sugestia	lui	Grayling,	șapte	note	pe	care	aspirația	la	viața	cea	mai	
bună	 trebuie	 să	 le	cuprindă.	Ele	pot	fi	 surprinse	 și	 în	epistola	analizată:	nota	 sensului,	
nota	 intimității,	 nota	 strădaniei,	nota	 adevărului,	nota	 libertății,	 nota	 frumuseții	 și	nota	
împlinirii9.	Dacă,	într-adevăr,	Horatius	poate	“easily and charmingly alter his outer image 
and	 thereby,	continually	 thwart	his	audienceʼs	apprehension	of	his	 true	 inner	character	
while,	at	the	same	time,	manipulating	them	into	believing	what	he	chose	to	say”	(Randal,	
McNeill	2001:	137-138),	aceasta	e...	o	altă	poveste.	Cu	tonuri	consonante,	notele	binelui	
(al	cărui	misionar	devine	mus rusticus)	sunt	argumente	suficiente	pentru	a-i	acorda	rolul	
binemeritat orchestratorului.
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Statutul de Pontifex Maximus în 
Roma Republicană

Studiu de caz: Titlul onorific de Pontifex 
Maximus acordat lui Gaius Iulius Caesar

The status of Pontifex Maximus during the Roman 
Republic. Case study: The honorific title of Pontifex 

Maximus awarded to Gaius Julius Caesar

Abstract: As part of the Roman public life, religion had always been 
involved in the political struggle of the city. Thus, the claim to political 
power was viewed by the Roman people as an equally important claim on 
the religious authority, and this was a concept that Gaius Julius Caesar 
understood and applied with brilliance during his governorship in the 
time of the late Republic. Religious superstition constituted the basis of 
the cohesion of the Roman state since the lazy and lustful masses could 
not be controlled anymore except by using the fear of divine punishment. 
Thus, one of the most successful political maneuvers of Julius Caesar was 
to obtain the title of Pontifex Maximus in the year 63 B.C.

Keywords: Gaius Iulius Caesar, Pontifex Maximus, Rome, religion, 
Republic

Cuvinte-cheie: Gaius Iulius Caesar, Pontifex Maximus, Roma, religie, 
Republică

În	anul	63	î.Hr,	Gaius	Iulius	Caesar	candidează	pentru	obținerea	titlului	de	Pontifex	
Maximus	și	cheltuie,	în	acest	scop,	imense	sume	de	bani	pentru	a	fi	ales,	deoarece	această	
funcție	 conferea	 purtătorului	 o	mare	 autoritate	 politică	 și	morală1. Aceasta a fost una 
dintre	cele	mai	abile	mișcări	politice	ale	lui	Caesar	din	cursul	carierei	sale	de	magistrat,	
care	s-a	încheiat	cu	un	răsunător	succes,	prin	dobândirea	funcției	de	Pontifex	Maximus.	
În	opera	„Vieți	paralele”	aparținând	lui	Plutarch2,	autorul	ilustrează	un	dialog	între	Caesar	
și	Aureliei	Cotta,	mama	sa,	în	ziua	alegerilor,	în	care	acesta	i	se	adresează	și	îi	spune	că	

1.	Le	Bohec,	2001,	pg.	37.
2.	Plutarch,	Vieți	paralele,	Viața	lui	Iulius	Caesar,	pct.	7,	3.
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în	acea	zi,	Aurelia	fie	îl	va	vedea	Pontifex	Maximus,	fie	îl	va	regăsi	în	exil.	Iar	Caesar	
reușește	să	 îi	depășească	pe	cei	doi	 rivali	ai	săi	care	erau	mai	 în	vârstă	și	cu	o	carieră	
politică	mult	mai	bogată.

Astfel,	unul	dintre	cei	mai	impresionanți	oratori	politici	ai	republicii	devine	și	cel	
mai	înalt	oficial	religios	ales	pe	viață.	Ulterior,	Caesar	a	ordonat	ca	pe	monedele	sale	să	fie	
imprimate	și	simbolurile	sacerdotale.3	Iulius	Caesar	a	candidat	pentru	acest	rol	în	perioada	
când	nu	ajunsese	încă	la	funcția	de	praetor	în	ascensiunea	sa	prin	cursus honorum,	acesta	
împlinind	vârsta	de	39	de	ani	și	a	cheltuit	averi	uriașe	pentru	a	obține	postul.	Personajul	
nostru	obținuse	o	mare	putere	la	Roma,	astfel	
încât	ipoteza	unei	cariere	lente	și	întârziate	de	
magistrat	putea	fi	eliminată.	Iar	pontificatul	îi	
asigura	lui	Caesar	cârmuirea	religiei	romane,	
și	multe	alte	avantaje	politice.	

Funcția	 de	 Pontifex	 Maximus	 exista	
încă	 din	 timpul	 Regatului	 Roman,	 deși	
principalele	 atribuții	 religioase	 aparțineau,	
inițial,	 regelui,	 în	 calitate	 de	 șef	 religios	 și	
suprem sacerdot. Cel mai religios dintre 
regi,	 Numa	 Pompilius4,	 a	 introdus	 Colegiul	
Pontifilor,	 Vestalele	 și	 Flamenii	 pentru	 a-l	
asista	 în	 venerarea	 zeilor.	 Însă,	 odată	 cu	
diminuarea	puterii	regelui,	prerogativele	sale	au	fost	preluate	în	totalitate	de	către	Pontifex	
Maximus	și	Rex Sacrorum5.	Deși	Eugen	Cizek	menționează,	în	lucrarea	sa,	Istoria Romei,	
faptul	că	Rex	Sacrorum	era	controlat	de	Pontifex	Maximus6	și,	chiar	desemnat	de	acesta,	
renumitul	gramatician	Sextus	Pompeius	Festus	argumentează	în	opera	sa,	De Verborum 
Significatione, că	în	cadrul	ordo sacerdotum,	Rex	Sacrorum	deținea	cel	mai	înalt	prestigiu,	
fiind	urmat	apoi	de	flameni,	flamines maiores (Flamen Dialis, Flamen Martialis, Flamen 
Quirinalis) și,	doar	în	cele	din	urmă,	de	Pontifex	Maximus.	Regii	etruști	i-ar	fi	încredințat	
inclusiv	însărcinări	militare	Marelui	Pontif.7

Astfel,	după	fondarea	Republicii	Romane	ce	a	avut	loc	în	anul	509	î.Hr.,	instituțiile	
religioase	nu	se	mai	aflau	sub	conducerea	regelui,	ci,	au	devenit	concentrate	în	mâinile	
marelui	 Pontif,	 deși	 sub	 supravegherea	 Senatului.	 Pontifex	 Maximus	 era	 unul	 dintre	

3.	Clauss,	2001,	pg.	17.
4.	Numa	Pompilius	este	considerat	al	doilea	rege	al	Romei,	fiind	succesor	al	lui	Romulus	și	a	domnit	între	
anii	715	î.Hr.	–	670	î.Hr.
5.	Rex	Sacrorum	se	referea	la	o	castă	de	preoți	aleși	din	rândul	patricienilor	și	a	căror	îndatorire	era	realizarea	
de	ceremonii	religioase	complexe	în	cinstea	zeilor,	inclusiv	sacrificii.	Rex	Sacrorum	trebuia	să	fie	însoțit	
de	o	Reghina	Sacrorum,	soția	sa,	alături	de	care	aceștia	oficiau	și	care	avea	îndatoriri	separate	de	cele	ale	
soțului.	Spre	deosebire	de	Pontifex	Maximus,	Rex	Sacrorum	nu	avea	libertatea	de	a	se	amesteca	în	politică	
sau	de	a-și	asuma	sarcini	militare	deoarece	trebuia	să	ducă	o	viață	pură	pentru	a	mulțumi	zeii.
6.	Eugen	Cizek	afirmă	faptul	că	„Simbolurile	puterii	suverane	sunt	transferate	unor	magistraţi	republicani;	
atribuţiile	religioase	sunt	conferite	unui	„rege	al	celor	sacre”,	rex	sacrorum,	controlat	de	pontifex	maximus.	
De	altfel,	curând	pontifex	maximus	va	prelua	esenţialul	competenţelor	acestui	rex	sacrorum”.	Istoria Romei,	
pg.	42. 
7.	Cizek,	pg.	39.
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titlurile	onorifice	care,	treptat,	spre	sfârșitul	Republicii,	în	timpul	dictaturii	lui	Gaius	Iulius	
Caesar	și	în	Republica	târzie,	a	devenit	una	dintre	cele	mai	importante	funcții	religioase,	
dar,	după	cum	vom	argumenta	ulterior,	cu	autoritatea	de	a	se	amesteca	inclusiv	în	politica	
Senatului.	Acest	pontificat	îi	asigura	lui	Caesar	cârmuirea	religiei	romane	și	mână	liberă	
pentru	a	interveni	în	legislația	romană,	deși	îndrăznețul	politician	riscase	să	nu	părasească	
temnița	datornicilor	pentru	a	obține	acest	post.

Nu	este	de	mirare	faptul	că	poziția	lui	pontifex maximus,	prin	funcțiile,	autoritatea	
și	drepturile	pe	care	le	exercita	în	contextul	politic,	avea	să	eclipseze,	cu	timpul,	însăși	
atribuțiile	 și	 autoritatea	 regelui.	 Dealtfel,	 fondatorii	 Romei	 aveau	 interesul	 de	 a	 slăbi	
puterea	regală	și	este	evident	că	prin	limitările	impuse,	în	special	legate	de	apartenența	la	
colegiul	de	pontifi	și	obligațiile	religioase,	Pontifex	maximus	s-a	remarcat,	treptat,	ca	fiind	
liderul religios suprem8,	iar	regele,	subordonatul	său.

Funcțiile unui Pontifex Maximus
Titlul	de	Pontifex	Maximus	a	 fost	 legat,	 inițial,	de	annales maximi,	astfel	 încât	

acesta	era	însarcinat	cu	păstrarea	analelor	publice	și	însemnarea	evenimentelor	importante9,	
a	numelor	magistraților	și	chiar	a	semnelor	de	rău	augur	ce	se	abăteau	asupra	populației	
Romei.	De	regulă,	o	versiune	abreviată	a	faptelor	însemnate	era	publicată	pe	o	tablă	albă,	
tabula dealbata,	în	afara	Regiei,	reședința	unde	își	avea	sediul	Pontifex	Maximus.

De	asemenea,	Pontifex	Maximus	se	ocupa	de	 reglementarea	moralității	publice	
și	avea	dreptul	de	a	emite	amenzi	figurilor	publice,	inclusiv	senatorilor	sau	magistraților	
pentru	încălcarea	legilor	sacre	sau	morale	ale	vremii.	Marele	pontif	putea	vorbi	în	Senat	
despre	legislație	și	avea	dreptul	de	a	propune	legi	noi,	votate,	 în	prealabil,	de	Colegiul	
Pontifilor10.	 În	 general,	 aceste	 legi	 reglementau	 viața	morală	 și	 religioasă	 a	 poporului	
roman,	dar	nu	se	limitau	la	acest	domeniu.	Ceea	ce	este	interesant	este	că	odată	ce	grupul	
de	pontifi	hotăra	aplicarea	unor	legi,	 iar	acestea	erau	anunțate	de	Pontifex	Maximus	în	
cadrul	 întâlnirilor	din	Senat,	ele	nu	puteau	fi	refuzate	sau	dezbătute	de	către	magistrați	
și	 intrau	 în	 aplicare	 imediat	 după	 terminarea	 ședinței.	 Iar	 Iulius	 Caesar	 a	 profitat	 din	
plin	de	această	libertate	pentru	a	propune	legi	favorabile	interesului	său	personal	sau	al	
persoanelor	pe	care	dorea	să	le	sprijine.

Pontifii	erau	experți	în	legea	religioasă	romană,	iar	rolul	lor	era	să-l	ghideze	pe	
Pontifex	Maximus.	Cu	toate	aceastea,	ei	dețineau	și	cariere	politice	romane,	iar	majori-
tatea	erau	praetori	sau	aedili,	deși	erau	numiți	pontifi	pe	viață.	La	începutul	Republicii,	
numărul	 pontifilor	 era	 3,	 apoi	 a	 crescut	 la	 9,	 iar	 spre	 sfârșitul	Republicii,	 numărul	 lor	
ajunsese	la	15,	iar	fiecare	dintre	ei	se	afla	la	conducerea	unui	cult	adresat	unei	divinități	
diferite.	În	cazul	lui	Caesar,	acesta	avea	grijă	ca	numarul	total	de	pontifi	să	fie	16,	din	ca-
uza	absenței	sale	prelungite	din	Roma.

Pontifex	Maximus	se	mai	afla	în	fruntea	unui	grup	numit	flameni,	care	erau	numiți	
de	marele	pontif	în	această	funcție	pe	viață.	Trei	dintre	cei	mai	importanți	flameni	erau	
8.	Walbank,	2008,	Cambridge	History,	pg.	610-611.
9.	Astin,	2008,	Cambridge	History,	pg.	10.
10.	Colegiul	Pontifilor	reprezenta	un	grup	de	pontifi	prezidați	de	către	Pontifex	Maximus	și	care	se	întâlneau	
pentru	a	vota	noi	legi	cu	rolul	de	a	guverna	viața	religioasă	și	morală	a	Romei. 
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preoți	pentru	divinitățile	protectoare	ale	Romei,	și	anume	preot	al	lui	Jupier,	al	lui	Marte	
și	al	 lui	Quirinus11.	De	asemenea,	spre	deosebire	de	pontifi,	flamenii	se	supuneau	unor	
restricții	complexe	care	li	se	impunea	prin	rolul	pe	care	îl	dețineau12. Responsabilitatea 
lui	 Pontifex	Maximus	 era	 și	 alegerea	Vestalelor13,	 cele	mai	 puternice	 femei	 din	Roma	
deoarece	acestea	aveau	dreptul	de	a	vota,	de	a	deține	proprietăți	și	de	a	elibera	sclavii.	
Rolul	acestor	ordin	de	femei	era	să	mențină	aprins	focul	în	centrul	orașului,	pe	lângă	multe	
alte	responsabilități	cermoniale.

Revenind	la	poziția	lui	Caesar	în	calitate	de	Pontifex	Maximus,	trebuie	să	admitem	
faptul	că	personajul	nostru	a	profitat	din	plin	de	statutul	său	pe	parcursul	ascensiunii	sale	
pe	 scara	politică.	O	dovadă	 în	 acest	 sens	o	 reprezintă	 consulatul	 său	din	anul	59	 î.Hr.	
Datorită	unor	 interese	distincte	 și	divergențe	politice,	Caesar	nu	a	 reușit	 să	 se	alinieze	
cu	colegul	său	consul	pe	nume	Marcus	Calpurnius	Bibulus,	 reprezentantul	optimaților.	

Iar	cum	Caesar	încerca	să	promoveze	noi	legi	în	Senat	și	să	
obțină	aplicarea	lor	oficială	prin	vot,	singura	motivație	a	lui	
Bibulus	era	să	îl	împiedice	în	încercările	sale.	

Unul	dintre	drepturile	consulilor	era	cel	de	a	stabili,	
în	 timpul	 deținerii	 consulatului,	 data	 sărbătorilor	 legale	 și	
religioase,	 iar	 Bibulus	 își	 făcuse	 un	 obicei	 din	 a	 seta	 toate	
aceste	zile	libere	în	momentul	în	care	Caesar	programase	votul	
oficial	pentru	noua	legislație	propusă	de	el.14	Astfel,	rezultatul	
ar	fi	fost	trecere	în	ilegalitate	a	tuturor	voturilor	și	neaplicarea	
legilor	prezentate.	Dar	nu	trebuie	să	uităm	că	Caesar	era	însuși	
Pontifex	Maximus,	iar	dacă	acesta	declara	că	votul	este	legal	
deoarece	divinitatea	nu	este	nemulțumită,	atunci	autoritatea	
sa	o	depășea	pe	cea	a	unui	consul	în	domeniul	moralității	și	

a	datelor	religioase.	De	asemenea,	Caesar	se	bucura	de	sprijinul	poporului,	spre	deosebire	
de	Bibulus,	astfel	încât	afirmațiile	sale	erau	acceptate	de	marea	majoritate	a	popularilor,	
iar	 legile	propuse	au	 trecut	 în	aplicare,	 spre	nemulțumirea	unor	membri	conservatori	ai	
Senatului15.

Pontifex	Maximus	avea	în	sarcina	sa	și	corectarea	calendarului,	acesta	adăugând	
zile	pentru	ca	 lunile	să	fie	 în	conformitate	cu	anul.	Un	exemplu	concret	al	 importanței	
acestei	sarcini	pentru	poporul	roman	este	însuși	războiul	civil	care	a	început	în	anul	49	
î.Hr.16.	După	ce	Caesar	a	ocupat	capitala,	oponentul	 său,	Pompeius	Magnus,	 împreună	

11.	Walbank,	2008,	pg.	583.
12.	Flamines	nu	aveau	voie	să	privească	un	cadavru,	iar	deși	aceaștia	aveau	dreptul	de	a	ocupa	posturi	în	
magistratură,	în	mod	practic	aceasta	nu	se	întâmpla	datorită	acestor	limitări	impuse.
13.	Mai	multe	detalii	despre	activitatea	și	importanța	Vestalelor	pentru	viața	publică	a	Romei	se	pot	găsi	în	
Walbank,	2008,	The Cambridge Ancient History: The Rise of Rome to 220 BC, pg.	607-609.
14.	Canfora	2008,	pg.	84-85.
15.	 Caesar	 a	 propus	 o	 reformă	 legată	 de	 redistribuirea	 pământului,	 ceea	 ce	 îl	 avantaja	 pe	 susținătorul	
său,	Pompeius	 și	 o	 lege	 prin	 care	 a	 redus	 datoria	 antreprenorilor	 către	 stat	 cu	 o	 treime,	 îndeplinindu-și	
promisiunea	către	Crassus.
16.	Războiul	civil	s-a	desfășurat	de-a	lungul	a	patru	ani	,	între	49	î.Hr.	și	45	î.Hr.	între	Populares	care	îl	
sprijineau	pe	Iulius	Cezar	și	Optimates,	partidul	conservator	al	Republicii	Romane	,	 în	fruntea	căruia	se	
aflau	Pompeius	și	membrii	Senatului.
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cu	membrii	Senatului	 s-au	 retras	 în	Grecia	pentru	a-și	 regrupa	 forțele	militare.	Caesar	
se	 temea	 de	 această	 amenințare	 și	 s-a	 simțit	 obligat	 să	 facă	 primul	 pas	 spre	 un	 atac,	
desigur,	imediat	după	ce	și-a	asigurat	consulatura	și	acțiunile	sale	deja	căpătaseră	o	aură	
de	legimitate.	Astfel,	 în	anul	48	î.Hr,	Caesar	 ia	măsuri	pentru	a	continua	războiul	civil	
împotriva	lui	Pompeius17.	Consulul	Caesar	ia	decizia	de	a	merge	în	Grecia	cu	ajutorul	flotei	
sale	maritime,	deoarece	drumul	 terestru	către	 ținutul	macedonean	era	blocat	de	armata	
pompeiană.	 Însă,	problemele	persistau	și	pe	mare,	printre	ele	faptul	că	Caesar	nu	avea	
destule	flote	pentru	a	traversa	o	singură	dată	Marea	Adriatică	spre	Grecia,	ci	avea	nevoie	
de	trei	debarcări.	Apoi,	se	adăuga	faptul	că	fostul	său	coleg	consul,	Marcus	Calpurnius	
Bibulus,	era	în	prezent	guvernatorul	flotei	maritime	și	era	responsabil	de	organizarea	unei	
blocade	de-a	lungul	Mării	Adriatice.

În	ciuda	acestor	adversități,	 în	 luna	 ianurie	a	anului	48	 î.	Hr.,	Caesar	decide	să	
navigheze	 către	Grecia,	 profitând	 de	 lipsa	 de	 vigilență	 a	 lui	 Bibulus.	 În	mod	 normal,	
traversările	pe	timp	de	iarnă	erau	interzise,	fiind	extrem	de	periculoase,	iar	în	timpul	iernii	
majoritatea	flotei	se	afla	 în	porturi.	Acesta	era	și	cazul	 lui	Bibulus,	a	cărei	flotă	nu	era	
pregătită	pentru	a	intercepta	traversarea	unui	adversar.	Caesar	era	conștient	de	riscurile	
generate	de	o	asemenea	încercare	pe	timp	de	iarnă,	 însă	hotărârea	lui	se	sprijinea	pe	o	
anumită	informație	pe	care	doar	Pontifex	Maximus	o	putea	cunoaște	în	detaliu.	

După	 cum	 am	 menționat,	 una	 dintre	 responsabilitățile	 Marelui	 Pontif	 era	
reglementarea	calendarului,	iar	Caesar,	fiind	absent	din	Roma	timp	de	aproape	un	deceniu,	
nu	 se	 mai	 ocupase	 de	 acest	 aspect	 administrativ.	 Astfel,	 deși	 calendarul	 indica	 luna	
ianuarie,	 în	 realitate,	 traversarea	armatei	 lui	Caesar	 se	 realiza	 în	 luna	octombrie,	adică	
în	timpul	sezonului	de	toamnă.	În	continuare,	riscurile	erau	prezente,	dar	erau	mult	mai	
mici	decât	în	timpul	unei	luni	de	iarnă,	lucru	pe	care	Caesar	se	bizuia.	Profitând	de	acest	
important detaliu pe care el îl	cunoștea	în	calitate	de	Pontifex	Maximus,	Caesar	a	reușit	să	
traverseze	Marea	Adriatică	cu	jumătate	din	soldații	săi,	înșelând	vigilența	guvernatorului	
flotei	maritimie,	Bibulus18.

Abilul	 politician	 și	 strateg	 Gaius	 Iulius	 Caesar	 era	 ferm	 convins	 de	 faptul	 că	
Dumnezeu	nu-și	mai	avea	sălașul	în	temple,	chiar	dacă	statul	le-a	înălțat.	Cu	toate	acestea,	
titulatura	de	Pontifex	Maximus	pe	care	Caesar	a	deținut-o	până	 la	asasinarea	sa,	a	dat	
curs	unor	evenimente	foarte	importante	în	perioada	Romei	Republicane,	care	au	schimbat	
însuși	destinul	poporului	roman	și	pentru	care	el	a	rămas	cunoscut	în	istoria	omenirii. 

Bibliografie
Istorie	romană,	2006

Le	Glay,	Marcel,	 Le	Bohec,	Yann,	Voisin,	 Jean-Louis,	 Istorie romană. De la origini la imperiu. Roma 
stăpână a lumii, O altă lume romană, traducere	de	Elena	Dan, Ed.	Historia,	București.

Astin,	2008
Astin	A.	E.,	Walbank,	F.	V.,	The Cambridge Ancient History: Rome and the Mediterranean to 133 B.C.,	vol.	

17.	Mai multe detalii despre campania	din	Balcani	ce	începe	cu	blocada	eșuată	a	lui	Bibulus	putem	găsi	în	
opera	lui	Luciano	Canfora	pg	174-184.
18.	Canfora	2008,	pg.	175.



78

VIII,	Ed.	Cambridge	University	Press.

Canfora,	2008
Canfora,	Luciano,	Iulius Caesar, Dictatorul democrat,	traducere	de	Radu	Gâdei,	Ed.	ALL	București.

Cizek,	2010
Cizek,	Eugen,	Istoria Romei,	Ed.	PAIDEIA,	București.

Clauss,	2001
Clauss,	Manfred,	Împărați	romani:55	de	portrete	de	la	Caesar	la	Iustinian,	traducere de Adolf Armbruster, 
Ed.	Enciclopedică,	București.

Crook,	2008
Crook,	J.	A,	Lintott	A.,	The Cambridge Ancient History: The Last Age of the Roman Republic 146-43 B.C.,	
vol.	IX,	a-2-a	ediție,	Ed.	Cambridge	University	Press.

Le	Bohec,	2001
Le	Bohec,	Yann.,	Caesar, traducere	de	George	Trohani, Ed.	Corint,	București.

Plutarchos
Plutarchos.,	Vieți paralele, Ed.	Științifică,	București.

Tacitus,	1995
Tacitus,	Publius,	Cornelius,	Anale, Ed.	Humanitas,	București.

Walbank,	2008
Walbank,	F.	V.,	The Cambridge Ancient History: The Rise of Rome to 220 B.C.,	vol.	VII,	partea	a-	2-a,	Ed.	
Cambridge	University	Press.

           
            
            
            
            
            
            
            
    



79
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Este vorba despre greci?

Is it about the Greeks?

Abstract: There are many refferences to Greeks and Greek culture in 
Satyricon. The characters of Petronius seems to understand very well the 
need for knowing the Greek language and culture and tries hard to pass 
as educated people, but in the same time they sometimes cannot stop using 
derogatory terms in refference to the Greeks. The article suggests that 
this ambivalent attitude is used by the author to satirize some negative 
behaviors in the roman society which he considers as influenced directly 
by the Greeks. 
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S-a spus despre Satyricon-ul	lui	Petronius	că	nu	este	o	satiră,	ci	o	imitație	comică	
a	poveștilor	greceşti	populare	în	epocă.	Cel	puțin	la	prima	vedere,	avem	de	a	face	cu	o	
poveste	de	 iubire	 (în	 care	doar	numărul	personajelor	masculine	 e	mai	mare	decât	 s-ar	
aștepta	 cititorul),	 avem	 de	 asemenea	 aventuri,	 despărțiri	 și	 reîntâlniri,	 iar	 finalul	 ar	 fi	
putut	fi	unul	fericit	dacă	acea	parte	a	romanului	s-ar	fi	păstrat.	Este	deci	foarte	posibil	ca	
Petronius	să	fi	folosit,	în	mod	deliberat,	anumite	structuri	ale	imaginarului	colectiv	roman	
construite	pe	fundamentul	unor	povestiri	de	origine	greacă.	Este	însă	acesta	un	element	de	
analiză	esenţial	în	stabilirea	intenţiei	autorului	în	privinţa	operei	sale	sau	se	poate	afirma	
că	Satyricon	este	un	produs	cultural	latin	prin	excelenţă?	

Demersuri sistematice de delimitare a culturii romane de ilustra sa precursoare au 
fost	făcute	încă	din	perioada	republicană.	Astfel,	Cicero,	din	dorința	de	a	sprijini	literatura	
națională,	se	simte	dator	să	adopte	o	poziție	conservatoare,	declarînd	că	patriotismul în	
cultură	implică	a	acorda	întâietate	textelor	în	limba	latină,	chiar	dacă	acest	lucru	înseamnă	
„a citi mai degrabă o notorie traducere mizerabilă a lui Sofocle decât originalul”1. În	
aceeași	 tendință	 se	 poate	 înscrie	 și	 pretenția	 romanilor	 de	 paternitate	 asupra	 satirei,	 o	
idee	ce	pare	să-și	aibă	originea	în	afirmația	făcută	de	Quintilian	în	lucrarea	sa	Institutio 
oratoria: „Satira quidem tota nostra est”2. 

1.	Mommsen	1894,	pag.	463
2.	„Satira	este	în	întregime	a	noastră”	(Quintilian,	Institutio oratoria,	X.1)
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În	realitate,	o	separare	completă	între	cele	două	culturi	nu	a	fost	niciodată	posibilă,	
chiar	 dacă,	 în	 zorii	 epocii	 imperiale,	 factorul	 politic	 a	 susținut	 un	 program	 cultural	
masiv,	menit,	printre	altele,	să	ofere	statului	roman	o	mitologie	demnă	de	ambițiile	sale	
cuceritoare.	Un	 exemplu	 elocvent	 este,	 fără	 îndoială,	 Eneida,	 opera	 prin	 care	Vergiliu 
a	 reuşit	 să	modeleze	 întregul	 imaginar	 roman,	 relocând	 și	 resemnificând	 în	 interiorul	
acestuia	existența	tuturor	celorlalte	civilizații	mediteraneene.	Este	interesant	că,	în	timp	ce	
poetul	roman	dă	glas	pretenției	originii	nobile	a	Romei	în	civilizația	troiană,	el	face	acest	
lucru	printr-o	poziționare	antagonică	(politic	convenabilă)	față	de	cea	greacă,	în	același	
timp	însă	ancorând	în	tradiția	literară	a	culturilor	precedente	propria	creație,	spre	exemplu	
prin	preluarea	directă	a	unor	teme	și	motive	din	opera	homeriană3.

Din	această	perspectivă,	faptul	că	un	autor	mai	puțin	cunoscut	cum	este	Petronius	
a	folosit	teme,	motive	literare,	referințe	culturale	sau	nume	nelatine,	nu	ne	poate	surprinde.		
Satyricon-ul	 său	 ne	 feră	mostre	 relevante	 în	 ce	 privește	 relația	 complexă	 a	 romanilor	
cu	cultura	greacă,	începând	chiar	cu	titlul,	a	cărui	origine	este	încă	disputată:	după	unii	
cecetători,	 cuvântul	 Satyricon4	 este	 un	 genitiv	 plural,	 alcătuit	 după	 regulile	 declinării	

greceşti,	de	la	adjectivul	satyricus (-a, -um),	iar	după	alții	
este	vorba	de	o	prescurtare	de	la	forma	completă	Satyricon 
libri	 (cărţi	 satirice	 de	 aventură),	 în	 care	 cuvântul	 libri 
este	 subînţeles,	 iar	 terminaţia	 -icon	 este	una	comună	 în	
literatura	latină5.

În	textul	petronian	abundă	referinţele	la	literatura	
și	filosofia	greacă.	Encolpius	și	Eumolpus,	prezentaţi	ca	
un	fel	de	intelectuali	declasați,	par	să	cunoască	bine	limba	
vechii	Elade	 și	 lucrările	 scriitorilor	greci	 clasici	 (găsim	
frecvent	 în	 text	 idei	 împrumutate	 de	 la	Homer,	 Platon,	
Demostene,	Calimachus,	Tucidide	sau	Hiperide6).	Chiar	
și	Giton,	altminteri	un	personaj	care	nu	strălucește	prin	
inteligență,	îi	aminteşte	pe	Eteocles,	Polynices,	Alcibiades	

sau	Socrates.	Autorul	 exploatează	 într-un	mod	sofisticat	presupusa	cunoaştere	de	cǎtre	
cititor	 a	 textelor	 canonice	greceşti	 pentru	 a	obţine,	 la	prima	vedere,	 efecte	umoristice.	
În	acelaşi	timp	însă,	ordonarea	discursului	personajelor	în	jurul	unor	referinţe	culturale	
concrete	contribuie	fără	îndoială	la	definirea	personalității	fiecăruia	dintre	ele	și	le	conferă	
o	anumită	doză	de	gravitate,	o	greutate	a	cuvântului	rostit	pe	care,	altminteri,	acţiunea	sau	
dialogurile	romanului	nu	o	pot	face.	Trebuie	subliniat	că	personajele	despre	care	vorbim	nu	
sunt	greci	deoarece,	deși	în	privinţa	comportamentului	public,	demonstrează	o	moralitate	
cel	puţin	îndoielnică,	prin	cee	ce	susţin	–	în	dialoguri,	în	versurile	„improvizate”	sau	în	

3.	Prima	parte	a	Eneidei	amintește	Odiseea	în	multe	din	episoadele	rătăcirilor	pe	pământ	și	pe	mare	ale	
eroului,	provocate	de	divinitatea	înfuriată,	în	timp	ce	a	doua	parte	repetă	unele	din	scenele	de	război	ale	
Iliadei.	Arma virumque cano	(„Eu	cânt	despre	război	și	despre	un	erou”),	își	începe	Vergilius	poemul,	o	
trimitere	 evidentă	 la	 „mânia”	 (μῆνιν)	 –	primul	 cuvânt	 al	 Iliadei,	 respectiv	 la	 „eroul”	 (ἄνδρα)	 –	primul	
cuvânt	al	Odiseei	(Ross	2007,	p.	1).
4.	Formă	atestată	şi	într-o	menţiune	a	lui	Marius	Victorinus,	filosof	din	secolul	4	(Petronius	1991,	p.	33).
5.	A	se	vedea	lucrările	Georgicon	(Vergilius),	Iliacon	(Lucan)	sau	Astronomicon	(Manilius).
6.	Petronius	1991,	p.	37-38
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referinţele	istorice	alese	–,	ele	se	conformează	în	mare	mǎsura	valorilor	romane	acceptate	
(spre	exemplu,	într-unul	din	poemele	declamate	de	Eumolpus,	războiul	troian	este	descris	
din	perspectiva	troienilor,	Troia	fiind	numită	patrie7).

Elementul	 grecesc	 este	 prezent	 și	 în	 onomastică.	 În	 ce	 privește	 personajele	
principale,	intenţia	autorului	este	foarte	clară,	alegerea	numelor	acestora	fiind	în	perfect	
accord	 cu	 tiparele	 comportamentale	 pe	 care	 le	 afișează.	Astfel	 enkolpios	 înseamnă în 
greceşte	„cel	ţinut	la	sân”	sau	„drăguţul”,	askyltos	este	„neobositul”	(în	săvârşirea	actului	
sexual),	gheiton	 trimite	 la	 „băiatul	 din	 vecini”	 sau „amantul”,	 iar	 edmolpos	 ȋnseamnă	
„melodiosul”.	Alte	 personaje	 au	 nume	 inspirate	 direct	 din	 literatură,	 spre	 exemplu	 cei	
doi	profesori	ai	şcolii	de	retorică,	Agamemnon	şi	Menelau,	o	paralelă	deloc	subtilă	între	
rezonanța	negativă	a	acestor	nume	pentru	romani	și	abilităţile	 îndoielnice	ale	celor	doi	
de	 a	 preda	 retorica.	Avem	 și	 referinţe	 onomastice	 indirecte,	 spre	 exemplu	 în	 scena	 în	
care	Trimalchio	îi	aduce	în	fața	invitaţilor	săi	pe	cei	trei	copii	cu	nume	„aspiraționale”	–	
Profitul,	Fericirea	și	Câștigul	–,	în	cazul	celui	de	al	treilea,	Cerdo,	fiind	evidentă	referinţa	
la	Kerdon,	zeul	câștigului	la	greci.	În	fapt,	preferința	lui	Petronius	pentru	numele	simple8,	
indiferent	de	semnificaţia	lor,	nu	este	doar	un	artificiu	literar.	Pentru	societatea	romană	din	
epoca	sa,	limba	greacă	însemna	atât	un	corpus	de	capodopere	literare	studiate	în	școli,	cât	
și	limba	maternă	a	unei	armate	de	sclavi	ale	căror	nume,	alese	de	stăpânii	lor,	erau	cel	mai	
adesea inspirate din mituri sau povestiri populare9. 

În	contextul	acestui	melanj	cultural,	ne	apare	ca	strident	disprețul	față	de	cultura	
greacă	pe	care	îl	afișează	unele	dintre	personajele	romanului,	indicator	al	unei	atitudini	
probabil	destul	de	răspândite	în	anumite	pături	ale	societăţii	romane,	mai	ales	în	rândul	
celor	 cu	 educaţie	 precară.	 Regăsim	 asemenea	 exprimări	 în	 lungile	 discursuri	 ale	 lui	
Trimalchio,	el	însuşi	un	monument	de	incultură	și	vanitate	(deși	se	străduieşte	din	răsputeri	
să	demonstreze	contrariul).	Astfel,	despre	cunoscătorii	operelor	homerice,	acesta	spune	la	
un moment dat: „cum Homeristae Graecis versibus colloquerentur, ut insolenter solent”10. 
Acelaşi	personaj,	atunci	când	își	laudă	sclavul	favorit,	afirmând	că	e	intelligent	și	capabil,	
foloseşte	 expresia	 „ceterum iam Graeculis calcem impingit”11,	 care	 conţine	 un	 termen	
peiorativ,	graeculus12,	înseamnând	literalmente	„grec	mic”	(tradus	sub	forma	„grecotei”	
de	către	Eugen	Cizek).

Oaspeţii	 lui	Trimalchio	folosesc	la	rândul	lor	acest	cuvânt,	spre	exemplu	atunci	
când	 unul	 din	 ei	 povesteşte	 despre	 gazda	 sa	 că	 a	 adus	 albine	 „grecoteie”	 de	 la	Atena	
pentru	că	erau	mai	bune	–	„meliusculae a graeculis fient”13.	Aceeași	intenţie	este	prezentă	
și	 în	 expresia	 „graeculio, Serapa nominee”14,	 cu	 referire	 la	 un	 astrolog	grec,	 consilier	
„economic”	al	lui	Trimalchio.	Trebuie	știut	că,	în	epocă,	astrologul	era,	prin	excelență,	
7.	Este	evidentă	aici	însuşirea,	cel	puţin	la	nivel	declarativ,	a	tezei	canonice	a	originii	troiene	propusă	de	
Vergilius	în	Eneida	(narațiunea	din	cartea	a	II-a).
8.	Nume	dintr-un	singur	cuvânt,	diferite	de	cele	ale	cetăţenilor	romani.
9.	Severy-Hoven	2014,	p.	28
10.	 „când	homeriștii	 s-au	pornit	 să	dialogheze	 în	versuri	grecești,	după	obiceiul	 lor	păcătos”	 (Petronius	
1991,	p.	109)
11.	„se	vâră	și	în	ale	grecoteilor”	(Petronius	1991,	p.	91)
12.	Petronius	1991,	p.	76
13.	Petronius	1991,	p.	76
14.	„un	grecotei	pe	nume	Serapa”	(Petronius	1991,	p.	136)
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echivalent	escrocului,	a	celui	care	ia	bani	de	la	victime	naive,	pretinzând	că	le	poate	citi	
viitorul	după	poziția	stelelor15. 

Nu	toate	referinţele	la	elemente	greceşti	sunt	însă	negative.	Atunci	când	Eumolpus	
vorbeşte	 despre	 „Apelles Phidiasque, graeculi delirantes”16,	 afirmația	 sa,	 făcută	 pe	
fundalul	operelor	de	artă	din	pinacoteca	în	care	își	ține	discursul,	nu	e	deloc	depreciativă,	
ea	sugerând	de	fapt	că	cei	doi	artiști	greci	erau	deosebit	de	talentați.	În	plus,	atunci	când	
Trimalchio	declară	că	nu	disprețuiește	studiul	–	„tres bybliothecas habeo, unam Graecam, 
alteram Latinam”17	–,	nu	greșeala	de	aritmetică,	pe	care	Petronius	o	inserează	intenţionat	
pentru	a	arăta	încă	o	dată	limitele	intelectuale	ale	personajului,	ne	interesează	ci	faptul	că	
dualitatea	culturală	pare	să	fi	fost	de	la	sine	înţeleasă,	ba	chiar	indispensabilă	în	educaţia	
celor	ce	se	pretindeau	culți.

Ne	putem	întreba	atunci	care	este	sursa	acestei	atitudini	ambigue	față	de	cultura	
soră,	căreia	Petronius	pare	să-i	dea	glas	într-un	mod	aparent	nesistematic.	Există	o	anumită	
convergență	 a	 opinilor	 cercetătorilor	 înspre	 ideea	 că,	 în	 general,	 autorii romani aveau 
tendinţa	să	afişeze	o	atitudine	de	superioritate	față	de	cultura	greacă,	atitudine	rezumată	
într-o	naraţiune	de	tipul	„civilizaţia	greacă	și-a	avut	zilele	sale	de	glorie,	apoi	a	decăzut	
din	cauza	slăbiciunii	caracterului	și	a	imoralității,	astfel	încât	romanii,	cu	determinarea	și	
virtutea	lor,	au	cucerit-o	cu	ușurință”18.	În	acelaşi	timp	însă,	nu	se	poate	trece	cu	vederea	
prezenţa,	în	societatea	romană,	unei	îngrijorari	în	privinţa	faptului	că	influența	culturală	
greacă	a	transmis	romanilor	și	tarele	atât	de	blamate	ae	celor	cuceriţi,	îngrijorare	pe	care	
Horatius	a	exprimat-o	atât	de	bine	în	fraza:	„Graecia capta ferum victorem cepit”19.

Din	această	perspectivă,	putem	înţelege	opera	lui	Petronius	ca	pe	o	încercare	de 
a	satiriza	exact	acele	moravuri	moștenite	(în	mod	real	sau	nu)	de	la	greci,	care,	în	opinia	
sa,	contribuiau	la	decăderea	spiritului	roman	autentic,	ceea	ce	motivează	într-o	anumită	
măsură	alegerile	făcute	în	roman.
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Valeriu D. Călărășanu

O blocadă a Strâmtorilor de acum 
21 de secole

Abstract: In 180 BC, King Eumenes of Pergamum will try to establish a 
naval blockade of the Straits, in the context of his war with King Pharnaces 
of the Pontus. The blockade will fail due to the intervention of Rhodes. 
The incident will have major implications for the politico-military and 
economic life in the Black Sea and the Lower Danube area.

Keywords: The Straits, hellenistic commonwealth, roman expansion, geți, 
Pergam, Rhodos

Cuvinte cheie: Strâmtorile, commonwealth elenistic, expansiunea romană, 
Getians, Pergam, Rhodos

Strâmtorile	dintre	Marea	Neagră	și	Mediterana	au	constituit,	din	cele	mai	vechi	
timpuri,	 o	 miză	 geostrategică	 de	 primă	 însemnătate	 -	 și	 este	 suficient	 să	 evocăm,	 ca	
exemplu	de	la	frontiera	gnoseologică	dintre	legendă	și	istorie,	faptul	că	Troia	lui	Pergam	
și-a	datorat	îndelunga	prosperitate,	dar	și	căderea,	controlului	navigației	dintre	cele	două	
mări	de	la	marginile	Europei.	

Cu	21	de	secole	în	urmă,	mai	exact	în	anul	180	î.Hr.,	Strâmtorile	au	fost	scena	unor	
operațiuni	 comercial-militare	 cu	 rezonanță	 intercontinentală,	 în	 continuarea	 a	 ceea	 ce	
izvoarele	vremii,	cele	latine	în	speță,	au	numit	războiul	seleucid.	Parte	a	conflagrației	mai	
generale	a	războaielor	romano-macedoneene	din	anii	214-148	î.Hr.,	care	prelungeau	spre	
Orientul	Elenistic	conflictul	anterior	dintre	Roma	și	deja	înfrânta	Cartagină	și	pregăteau	
terenul	pentru	construirea	suprastatului	imperial	roman,	războiul seleucid	s-a	desfășurat	
între	anii	192-188	î.Hr.,	avându-i	ca	protagoniști	principali	pe	Antioch	cel	Mare,	suveranul	
Regatului	 Seleucid,	 Hannibal,	 de	 această	 dată	 în	 postura	 de	 consilier	 principal	 al	 lui	
Antioch,	 și,	 de	 cealaltă	 parte,	 Scipio	Africanul,	 general	 al	Republicii	Romane	 și	 Filip	
al	V-lea	al	Regatului	Macedoniei,	până	atunci	(dar	și	după	aceea)	înverșunat	adversar	al	
Romei,	dar	care,	confruntat	cu	noul	inamic	din	Orient,	a	căutat	o	alianță	conjuncturală	cu	
principalul	său	adversar.	Roma	fusese	deja	atrasă	în	afacerile	Orientului	mediteranean	încă	
din	anul	200	î.Hr,	când	două	mici	state	elenistice,	dar	care	dispuneau	de	importante	atu-
uri	comerciale	–	este	vorba	de	Rhodos	și	de	Regatul	Pergamului	–	i-au	solicitat	ajutorul	
militar	împotriva	Macedoniei,	cu	care	se	aflau	în	conflict1. 

1.	Datele	istorice	generale	din	această	prezentare	sunt	colaționate	după	Errington	2008	și	Derow	2008
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Învingătoare	 în	 bătălia	 de	 la	
Cynoscephalae	 din	 197	 î.Hr.,	 Roma	 l-a	
obligat	 pe	 Filip	 al	 V-lea	 al	 Macedoniei	 să-
și	 reevalueze	 alianțele,	 acesta	 renunțând	
la	 proaspătul	 tratat	 cu	Antioch	 cel	Mare	 în	
favoarea	 unei	 conjuncturale	 coalizări	 cu	
învingătorii;	 totodată,	 Roma	 și-a	 adjudecat	
teritorial	 cea	 mai	 mare	 parte	 a	 Achaiei,	
înstăpânindu-se	 ferm	 în	 sudul	 extrem	 al	

Peninsulei	 Balcanice.	 În	 paralel,	 Regatul	 Seleucid	 l	 lui	Antioch,	 care	 nu	 renunțase	 la	
proiectul	de	refacere	sub	propriul	sceptru	al	vechiului	Imperiu	Persan,	ieșise	victorios	din	
războiul	cu	Egiptul,	extinzându-și	puterea	inclusiv	în	Asia	Minor	și	regiunea	Strâmtorilor2. 
Confruntarea	cu	Roma	a	devenit	inevitabilă	și,	în	pofida	strategiei	sale	de	a	invada	Grecia	
sub	pretextul	că	luptă	pentru	eliberarea	ei	de	sub	ocupația	romană,	Antioch	a	fost	înfrânt	
decisiv	în	bătăliile	de	la	Thermopylae	(191	î.Hr.)	și	Magnesia	(190	î.Hr.),	fiind	forțat	să	
accepte	în	188	î.Hr.	termenii	păcii	de	la	Apamea.	

Tratatul	de	la	Apamea	a	reconfigurat	semnificativ	harta	politică	a	bazinului	Mării	
Egee.	Dincolo	de	faptul	că	a	permis,	pentru	prima	dată,	instalarea	puterii	Romei	în	Asia	
Minor	(chiar	dacă	încă	prin	intermediari),	acest	tratat	a	marcat	ascensiunea	Pergamului	
(aflat	atunci	sub	conducerea	regelui	Eumenes)	și	a	Rhodosului,	care	au	devenit	beneficiari	
direcți	ai	pierderilor	teritoriale	suferite	de	Antiochus.	Cele	două	state	elenistice	de	pe	coasta	
orientală	a	Mării	Egee	aveau	însă	interese	comerciale	concurente,	astfel	că	relațiile	dintre	
ele	au	evoluat	de	la	neîncredere	la	încordare.	Tensiunile	pergamo-rhodiene	se	înscriau	de	
altfel	într-un	context	larg	de	conflictualitate	latentă	și	deschisă	care	marca	macroregiunea	
sud-est-europeană	 –	 și	 sunt	 de	 amintit	 aici	 asasinatele	 de	 la	 curtea	 Macedoniei	 și	
pregătirile	acestei	(încă)	puteri	regionale	pentru	o	nouă	confruntare	cu	Roma,	manevrele	
Ligii	Acheene,	misiunile	diplomatice	ale	Senatului	roman	în	Grecia,	Macedonia	și	Tracia,	
războaiele	Pergamului	cu	regatele	vecine	ale	Galatei,	Pontului	și	Bithyniei3	și,	respectiv,	
din	spațiul	eminamente	geto-dac,	atragerea	bastarnilor	lui	Clondicus	în	afacerile	politico-
militare	de	 la	 sudul	Dunării,	 care	 îi	va	aduce	 în	 lumina	documentelor	 istorice	pe	 regii	
autohtoni	Oroles	și	Rubobostes4. 

Pe	 acest	 fond	 evenimențial,	 în	 anul	 180	 î.Hr.,	 potrivit	 relatărilor	 lui	 Polybius5,	
rhodienii	informează	Roma	că	regele	Eumenes	al	Pergamului	se	pregătește	să	instituie	o	
blocadă	navală	a	accesului	în	Marea	Neagră/Pontul	Euxin,	măsură	care	ar	fi	avut	efecte	
grave	asupra	relațiilor	economice	din	regiunea	ponto-egeeană.	Să	amintim,	la	acea	dată,	
Eumenes	se	afla	în	conflict	militar	deschis	cu	Regatul	Pontului6,	condus	pe	atunci	de	regele	

2. În	 acest	 context,	Antioch	 va	 desfășura	 cel	 puțin	 două	 campanii	majore,	 în	 195	 î.Hr.	 și	 194	 î.Hr.,	 pe	
teritoriul	tracilor	de	la	sud	de	Munții	Haemus/Balcani.
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Pharnaces,	statul	de	pe	coasta	nordică	a	Asiei	Minor	polarizând	ampla	rețea	de	colonii	
elenistice	din	Marea	Neagră	(inclusiv	cele	de	pe	litoralul	geto-trac),	pentru	care	navigația	
maritimă	reprezenta	un	interes	vital;	ca	atare,	preconizata	blocadă	navală	a	Strâmtorilor	
avea	 o	 vădită	motivație	 tactică.	Dar	 comerțul	 cu	 porturile	 din	Marea	Neagră	 prezenta	
un	 interes	deosebit	 și	 pentru	Rhodos,	 o	veritabilă	 republică	 comercială	 a	 epocii,	 drept	
pentru	care	aceștia	au	intervenit	cu	flota	proprie	pentru	a	împiedica	instituirea	blocadei.	
Intervenția,	 fără	 îndoială,	 avea	 și	 alte	motive,	 rhodienii	 înșiși	 recunoscând,	 în	dialogul	
lor	 cu	 senatul	Romei,	 că	 între	 ei	 și	 Eumenes	 al	 Pergamului	mai	 existau	 și	 alte	 litigii,	
inclusiv	unul	de	natură	teritorială,	din	zona	Peraea.	Nu	în	ultimul	rând,	incidentul	naval	
din	zona	Strâmtorilor	a	fost	folosit	–	de	altfel,	de	toți	cei	implicați	-	și	în	jocul	diplomatic	
al	momentului,	în	condițiile	în	care	se	făceau	preparative	pentru	noi	confruntări	armate	de	
anvergură;	de	altfel,	cel	de-al	treilea	război	macedo-roman	va	izbucni	virulent	în	172	î.Hr.	
și	va	bulversa	regiunea	vreme	de	patru	ani,	creând	condițiile	pentru	înstăpânirea	durabilă	
a puterii romane7.

Importanța	gestului	lui	Eumenes	asupra	stării	de	fapt	din	bazinul	Mării	Negre,	în	
particular	din	Pontul	Stâng	este	de	netăgăduit.	Perspectiva	strangulării	comerțului	lor	cu	
piețele	din	Marea	Egee	a	amplificat	cooperarea	coloniilor	pontice	cu	Regatul	Pontului,	
pregătind	terenul	pentru	preluarea	de	către	acesta	a	rolului	de	lider	a	commonwealth-ului 
elenistic	în	confruntarea	cu	Roma,	de	după	căderea	Macedoniei,	din	cursul	așa-numitelor	
războaie mithridatice.	 Această	 cooperare	 va	 oferi,	 printre	 altele,	 logistica	 necesară	
continuării/reluării	relaţiilor	diplomatice	directe	dintre	geto-daci	şi	Egipt	(pe	care	le	va	
ilustra	în	secolul	următor	misiunea	diplomatică	a	lui	Deceneu),	dar	va	furniza	Romei	și	
motivația	intensificării	interesului	pentru	regiunea	Dunării	de	Jos,	unde	se	va	substitui	cu	
rapiditate	ca	principal	partener	economic,	în	detrimentul	Macedoniei,	încă	din	generațiile	
anterioare cuceririi acestui regat central-balcanic.
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Dacia 1750 years ago: the background of  
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Abstract: The year 270 AD represents, in the history of the Roman 
province Dacia, a turning point in the era of military anarchy. This is 
because at least three events in the Lower Danube area bring to the scene 
characters and forces that will restore the situation in the region, while 
also formulating a new political context.
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teritorial

Cu	un	mileniu	și	 trei	 sferturi	 în	urmă,	mai	exact	 în	anul	270	d.Hr.,	 în	 regiunea	
Dunării	de	 Jos,	 rămasă	prin	excelență	un	spațiu	de	contact	 și	 confruntare	a	 Imperiului	
Roman cu Barbaricum-ul,	s-au	desfășurat	o	suită	de	evenimente	dramatice	care	aveau	să	
prefigureze	soarta	acestei	provincii	de	frontieră	pentru	secolele	următoare.	Vom	evoca	aici	
trei	dintre	aceste	evenimente,	toate	petrecute	în	a	doua	jumătate	a	anului,	pe	care	le-am	
selectat	pentru	capacitatea	lor	de	a	ilustra	complexele	procese	și	tendințe	care	aveau	ca	
teatru	de	desfășurare	regiunea	ce	încorpora	provincia	Dacia	Augusti.	

O	enunțare	sumară:
În	 vara	 anului	 270,	 împăratul	 Claudius	Gothicus	 își	 stabilește	 comandamentul	

la Sirmium,	 de	 unde	 se	 pregătește	 să	 conducă	 o	 campanie	 de	 restabilire	 a	 ordinii	 în	
provincia	Dacia.	Împăratul	va	muri	în	luna	august,	răpus	de	acea	maladie	pe	care	istoricii	
au	identificat-o	ulterior	ca	fiind	ciuma1.

În	 același	 timp,	 o	 coaliție	 barbară	 formată	 în	 zonele	 din	 nordul	 Mării	 Negre,	
controlate	atunci	de	goți	și	heruli,	inițiază	o	mare	expediție	navală,	care	va	afecta	întreaga	

1.	Drinkwater	2008,	p.	49
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coastă	 de	 vest	 a	 Pontului	 Euxin.	 Susținută	 și	 de	 contingente	 terestre,	 forța	 navală	 va	
debarca	la	Anchialos	și	va	avansa	spre	Dunăre,	ajungând	să	ocupe	orașul	Nicopolis	ad	
Istrum,	unde	va	fi	cu	greu	înfrântă	de	trupele	imperiale	provinciale2. 

În	luna	septembrie,	generalul	Lucius	Domitius	Aurelianus,	colaborator	apropiat	
al	foștilor	suverani	Gallienus	și	Claudius,	va	fi	proclamat	împărat	de	trupele	aflate	sub	
comanda	 sa,	 după	 ce,	 în	 prealabil,	 a	 înfrânt	 într-o	 bătălie	 de	 lângă	Aquileea	 forțele	
fidele	fiului	(sau	fratelui)	lui	Claudius,	Marcus	Aurelius	
Quintillus3.	 Originar	 din	 zona	 Munților	 Haemus,	 din	
teritoriile	pe	care	ulterior	le	va	reorganiza	sub	titulatura	
de	Dacia	Nova	(Dacia	Aureliană	în	percepția	posterității),	
Lucius	Aurelianus	va	prelua	oficial	tronul	Romei	în	luna	
noiembrie	 a	 anului	 270,	 înscăunarea	 sa	 punând	 capăt,	
practic,	unei	perioade	de	secesionism	și	anarhie	militară	
inițiată	cu	35	de	ani	în	urmă,	printr-o	inițiativă	politică	
generată	tot	în	această	regiune,	sub	emblema	împăratului-
soldat	Maximinus	Thrax4.

Primul	eveniment	dă	măsura	faptului	că	provincia	
Dacia	Augusti	se	afla,	în	acel	moment,	în	afara	controlului	
imperial	 efectiv,	 dar	 continua	 să	 facă	 parte	de jure din 
suprastatul	Romei;	principalul	factor	de	anarhie	din	Dacia	
nord-dunăreană	va	fi	fost,	așa	cum	consideră	cea	mai	mare	parte	a	exegezei,	suita	aproape	
neîntreruptă	de	invazii	militare	ale	goților	sau	ale	coalițiilor	din	care	aceștia	făceau	parte,	
dar	–	vom	 încerca	să	arătăm	mai	 jos	–	din	ecuația	 stării	de	 fapt	a	provinciei	nu	pot	fi	
eliminați	nici	dacii	așa-zis	liberi	(cei	din	vestul	și	nord-vestul	provinciei,	dar	și	costobocii	
și	carpii),	nici	locuitorii	provinciei	propriu-zise,	fie	ei	cetățeni	sau	autohtoni	exceptați	de	
la	privilegiile	Constituției	Antoniniene.

Al	doilea	eveniment	ilustrează	situația	în	care	se	găsea	provincia	și	macroregiunea	
din	care	aceasta	făcea	parte,	în	contextul	creat	de	migrațiile	barbare.	Aceste	populații	în	
mișcare	dobândeau,	pe	măsura	trecerii	timpului	și	a	creșterii	gradului	de	interconexiune	
și	interdependență	cu	Imperiul	Roman,	atribute	instituționale	și	capacități	organizatorice	
tot	 mai	 apropiate	 de	 standardele	 imperiale.	 Totodată,	 ele	 forțau	 factorul	 autohton	 să	
adopte	conduite	de	supraviețuire	care	luau	adesea	aspectul	unor	complicități,	fatalmente	
nestatornice,	cu	elitele	migratorilor.

În	fine,	 al	 treilea	 eveniment	 ne	 oferă	 un	 prim	 set	 de	 indicii	 despre	 implicațiile	
pe	 care	 le	 aveau,	 asupra	 unei	 provincii	 cu	 coordonatele	 geo-strategice	 și	 demografice	
precum	Dacia,	competiția	pentru	putere	de	la	vârful	suprastatului	imperial	roman	și,	în	
plan	secundar	dar	nu	neglijabil,	despre	miza	pe	care	provincia	o	reprezenta	pentru	elitele	
pan-romane	și	despre	potențialul	acesteia	de	a	formula	inițiative	politice	proprii.

Invaziile	 barbare	 au	 constituit	 principalul	 factor	 de	 disoluție	 instituțională	 din	
Dacia	și	ținuturile	imperiale	învecinate	încă	de	la	căderea	dinastiei	Severilor	și	debutul	
așa-numitei	 epoci	 de	 anarhie	militară	 –	 epocă	 inițiată,	 să	 ne	 amintim,	 de	 ridicarea	 la	

3.	Drinkwater	2008,	p.	49-52
4.	Southern	2001,	p.	110-111
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demnitatea	imperială	a	unui	exponent	al	macroregiunii	dunărene,	Iulius	Verus	Maximinus,	
efemerul	împărat	Maximinus	Thrax,	care	era	nu	doar	născut	în	zona	Munților	Haemus,	
dar	provenea	și	dintr-o	familie	mixtă	goto-	(sau	geto-)	alană5.	Cel	dintâi	împărat-soldat	al	
epocii	anarhiei	reflecta,	prin	datele	sale	biografice,	mediul	militar	de	la	frontierele	nordice	
ale	 Imperiului,	 în	 care	mercenarii	 și	 recruții	 selectați	 dintre	 populațiile	 de	 romanizare	
recentă	ajunseseră	să	covârșească	baza	de	militari-cetățeni	care	formase	altădată	osatura 
mașinii	de	război	romane.	Solidaritățile	tot	mai	diluate	ale	aparatului	militar	cu	centrul	
imperial	erau	substituite,	frecvent,	dar	neunitar	în	spațiu	și	timp,	de	solidaritățile	instabile	
ale	frontiere	–	cele	stabilite	cu	mai	vechile	și	mai	noile	elite	provinciale	și,	respectiv,	cu	
elitele	 populațiilor	 barbare	 recent	 sedentarizate	 dovedindu-se	pe	 termen	mediu	 și	 lung	
cele mai consistente. 

Originea	locală6	nu	garanta	însă	o	atitudine	binevoitoare	a	liderilor	emergenți	ai	
perioadei	față	de	provincie	sau	față	de	elementul/elementele	etnice	cu	care	interconectau.	
Dacă	 Maximinus	 Thrax	 va	 fi	 avut	 și	 o	 ascendență	 getică,	 dacii	 nord-dunăreni	 n-au	
resimțit-o	decât	în	sens	negativ,	provincialii	trezindu-se	–	din	nou	–	că	locuiesc	într-un	
teatru	de	 război,	 iar	așa-zișii	 ”daci	 liberi”	 făcând,	 în	consecința	asumării	 status-rolului	
politico-instituțional	 de	 împărat,	 obiectul	 unor	 campanii	 militare	 de	 disciplinare,	 în	
aceeași	măsură	ca	și	comunitățile	barbare	istoricizate.	În	anul	236,	bunăoară,	după	ce	și-a	
stabilit	 comandamentul	 la	Sirmium	(așa	cum	va	proceda	peste	o	generație	 și	Claudius	
Gothicus),	Maximinus	Thrax	va	comandita	 și	 coordona	mai	multe	campanii	 împotriva	
dacilor	 liberi	 și	 a	 sarmaților7,	 cu	un	 rezultat	care-i	va	aduce,	pe	merit	 sau	nu,	 titlul	de	
Dacicus Maximus8.	Campania	se	va	repeta	și	în	anul	următor,	însă	peste	încă	un	an,	în	238,	
frontiera	dunăreană	va	ceda,	pe	sectorul	Moesiei	Inferior,	sub	asaltul	unei	coaliții	carpo-
gotice9.	 În	 iarna	dintre	anii	239	și	240,	aceeași	coaliție	va	susține	o	mare	 invazie	sud-
dunăreană10,	iar	peste	alți	doi	ani,	carpilor	și	goților	li	se	vor	adăuga	sarmații11. 

Afectată	 până	 acum	 mai	 mult	 indirect,	 în	 primul	 rând	 prin	 perturbarea	 vieții	
social-economice,	provincia	Dacia	devine	ea	 însăși,	 începând	din	24312,	 ținta	ofensivei 
unei	 coaliții	 extinse,	 aflată	 sub	 hegemonie	 carpică,	 controlul	 imperial	 asupra	 Daciei	
Augusti	fiind	practic	suspendat	cel	puțin	până	în	vara	anului	24613. Împăratul	Filip	Arabul	
–	Maximinus	Thrax	ieșise	din	scenă	așa	cum	a	intrat,	prin	asasinat,	în	anul	238,	iar	între	
timp	se	consumaseră	și	domniile	Gordienilor	–	reușește	cu	greu	să	reinstituie	autoritatea	
romană	în	provincia	nord-dunăreană,	încercând	să	stimuleze	refacerea	vieții	economice	
(sau/și	să	cointereseze	elitele	provinciale)	inclusiv	prin	gestul	de	a	acorda	Daciei	Augusti	
dreptul	 de	 a	 emite	monedă	de	bronz	proprie	–	 cunoscuta	 serie	Dacia	Felix14.	Bănuim,	
deocamdată	 informațiile	 legate	de	acest	gest	nu	 sunt	 suficiente	pentru	 formularea	unei	
5.	Campbell	2008,	p.	26,	Alemany	2000,	p.	18-19
6.	Locală	în	sens	larg
7.	Drinkwater	2008,	p.	30,	Southern	2001,	p.	64
8.	Bărbulescu	2010,	p.	91
9.	Bărbulescu	2010,	p.	92,	Southern	2001,	p.	222
10.	Wilkes	2008,	p.	225
11.	Ioniță	2010-c,	p.	809,	Macrea	1969,	p.	438
12.	Drinkwater	2008,	p.	36-37,	Benea	2005,	p.	175	și	urm.
13.	Benea	2005,	p.	175	și	urm.,	Drinkwater	2008,	p.	37,	Wilkes	2008,	p.	224,
14.	Bărbulescu	2010,	p.	93-94,	Găzdac	2008,	p.	99
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ipoteze	mai	consistente,	că	elitele	provinciale	au	 receptat	privilegiul	monetar	ca	pe	un	
instrument	al	sporirii	autonomiei	provinciale,	caz	care	ar	explica	de	ce	împăratul	Aurelian	
–	 un	 suveran	 al	 cărui	 program	 politic	 a	 fost	 dominat	 de	 refacerea	 unității	 depline	 a	
imperiului	și,	în	subsidiar,	de	lichidare	a	oricărei	forme	de	secesionism	–	s-a	confruntat	
în	Dacia	cu	o	rezistență	virulentă,	condusă	(nu	credem	în	coincidențe)	 tocmai	de	șeful	
monetăriei	provinciale	daco-romane,	Felicissimus15. 

Eforturile	din	vara	anului	247	ale	împăratului	Filip	Arabul	de	consolidare	a	abia	
recâștigatei	provincii	nord-dunărene,	care	a	inclus	fortificarea	orașului	Romula	(poate	și	
a	Drobetei	și	Sucidavei),	dar	și	refacerea	limes-ului alutan16,	s-au	dovedit	insuficiente:	în	
anul	următor,	o	nouă	coaliție	barbară	formată	în	regiunea	Dunării	de	Jos,	sub	hegemonia	
principilor	goți	Argaith	și	Guntheric,	dar	cuprinzându-i	și	pe	carpi,	taifali,	bastarni/peucini	
și	vandali	hasdingi	(sub	sigla	celor	din	urmă	fiind	foarte	probabil	antrenați	și	costobocii)	
atacă	provincia	Moesia	Inferior,	ajungând	până	la	Marcianopolis	și	configurând	condițiile	
pentru	reluarea	de	către	carpi	a	atacurilor	asupra	Daciei17.	Noua	contraofensivă	imperială	
va	fi	coordonată,	din	ordinul	direct	al	lui	Filip	Arabul,	de	către	generalul	de	statut	senatorial	
și	 origine	dunăreană	 (mai	precis,	 din	 zona	Sirmium)	C.	Messius	Quintus	Decius,	 care	
dobândește	în	acest	context	comanda	tuturor	trupelor	din	cele	două	Pannonii,	cele	două	
Moesii	și,	respectiv,	Dacia	Augusti.	Campania	lui	Decius	are	un	succes	rapid,	dar	motivează	
trupele	aflate	sub	comanda	sa	să-l	proclame	împărat;	trupele	celor	doi	se	vor	confrunta	în	
luna	august	a	anului	249,	lângă	Verona,	Filip	Arabul	fiind	ucis,	iar	pe	durata	războiului	
civil	din	Imperiu,	deloc	surprinzător,	carpii	își	continuă	seria	de	raiduri	în	Dacia18.

Preocuparea	carpilor	de	a	prelua	controlul	asupra	provinciei	–	sau	a	celei	mai	mari	
părți	din	aceasta	–	este	contestată	nu	doar	de	autoritățile	imperiale,	ci	și	de	formațiunile	în	
migrație	ale	goților	și	gepizilor,	care,	firesc,	își	dispută	hegemonia	asupra	daco-romanilor	
și	între	ele:	cândva,	în	jurul	anului	249,	în	apropiere	de	târgul/oppidum-ul Galtis de pe 
râul	Auha19	din	nordul	Dacia	are	loc	o	bătălie	cu	această	miză	între	gepizii	regelui	Fastida	
și	 ostrogoții	 regelui	Ostrogotha,	 cel	 din	urmă	 ieșind	victorios20. În	 această	 etapă,	 goții	
și	 gepizii	 se	vor	mulțumi	cu	câștiguri	periferice	provinciei;	 la	 fel,	 cel	mai	probabil,	 și	
sarmații,	care-i	însoțesc	pe	goți	în	atacul	asupra	Moesiei	Inferior,	din	vara	anului	24921. Dar 
interesul	carpilor	pentru	Dacia	se	dovedește	a	fi	foarte	puternic.	În	primăvara	anului	250,	
un	nou	atac	major	al	carpilor	afectează	Dacia	și	zonele	montane	dintre	Moesia	Superior	
și	Moesia	 Inferior,	provocând	contraatacul	 trupelor	 imperiale,	 comandate	de	 împăratul	
Decius,	care-i	respinge	peste	Dunăre22.	În	paralel,	goții,	aflați	atunci	sub	conducerea	regelui	

15.	Principalul	ecou	al	evenimentelor,	în	Historia Augusta, Aurelianus,	38,	2.	Cel	mai	probabil,	evenimentul	
a	avut	loc	în	anul	272	și	a	constituit	o	reacție	generală	la	programul	de	reorganizare	a	provinciei	Dacia,	în	
cadrul	căreia	pierderea	privilegiului	monetar	va	fi	jucat	un	rol	secundar.
16.	Benea	2013,	p.	97
17.	Drinkwater	2008,	p.	37,	Petolescu	2010,	p.	279,	Gudea	2009,	p.	85
18.	Drinkwater	2008,	p.	37-38
19.	Cea	mai	probabilă	localizare	este	în	zona	limes-ului	nordic	al	provinciei,	pe	unul	dintre	Someșuri;	o	
propunere	alternativă	de	localizare	este	și	zona	Bârsei.	
20.	Dumitrașcu-Sfrengeu	2006,	p.	195
21.	Gudea	2009,	p.	85
22.	Drinkwater	2008,	p.	38-39.	Simultan,	goții	atacă	răsăritul	Moesiei	Inferior,	sub	comanda	regelui	Kniva,	
dar	sunt	înfrânți	în	bătălia	de	la	Novae	de	guvernatorul	provinciei,	viitorul	împărat	Trebonianus	Gallus.
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Kniva,	operează	în	vecinătatea	zonelor	pontice,	avansând	la	sud	de	Haemus/Balcani,	unde	
în	luna	iunie	reușesc	să	înfrângă	armata	împăratului	Decius,	care	se	va	replia	la	Oescus,	
pe	malul	transdacic	al	Dunării23.	Abia	vara	anului	următor	va	reuși	Decius	să	lanseze	o 
nouă	campanie	împotriva	goților,	pe	tot	frontul	Dunării	de	Jos;	campania	îi	va	fi	fatidică,	
întrucât,	în	bătălia	decisivă	cu	forțele	lui	Kniva	de	la	Abrittus,	Decius	și	fiul	său	Herennius	
Etruscus,	cad	pe	câmpul	de	luptă24.

Confruntările	armatelor	imperiale	și	efemerilor	împărați	de	front	cu	barbarii,	dar	
și	disputarea	pe	calea	armelor	a	tronului	de	la	Roma	–	o	demnitate	tot	mai	mult	nominală	
pentru	 împărații-soldați	 –	 continuată	 și	 în	 anii	 următori.	 În	 anul	 253	 are	 loc	 o	 nouă	
invazie	a	goților	la	sudul	Dunării,	în	Moesia	inferior25.	Simultan,	trupele	de	la	Dunăre	îl	
proclamă	împărat	pe	noul	guvernator	al	Moesiei	Inferior,	M.	Aemilius	Aemilianus,	care-l	
va	înfrânge	în	luna	iulie,	lângă	Roma,	pe	Gallus,	determinând	uciderea	acestuia	de	către	
propriul	anturaj;	îi	va	împărtăși	soarta	trei	luni	mai	târziu,	când	tronul	va	fi	adjudecat	de	
Valerian	și	de	fiul	acestuia,	Gallienus26.	Iarna	care	urmează	aduce	o	nouă	invazie	gotică,	
dar	 și	 declanșarea,	 de	 către	Gallienus,	 a	 unei	 ample	 contraofensive	 împotriva	 carpilor	
staționați	 în	 provincia	 Dacia27. În	 anul	 259	 se	 declanșează	 rebeliunea	 lui	 Ingenuus	 și	

23.	Drinkwater	2008,	p.	39
24.	Drinkwater	2008,	p.	39-40.	Demnitatea	de	împărat	va	fi	asumată	de	guvernatorul	Moesiei	Inferior,	C.	
Vibius	Trebonianus	Gallus,	care	 încheie	pacea	cu	goții,	permițându-le	să	păstreze	prizonierii	 și	prada	și	
angajându-se	să	le	plătească	subsidii.
25.	Gudea	2009,	p.	85
26.	Drinkwater	2008,	p.	41
27.	Drinkwater	2008,	p.	42-43
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Regalianus,	guvernatori	cu	descendențe	daco-romane	de	provincii	dunărene	(totuși,	altele	
decât	Dacia)28,	care	va	fi	lichidată	în	260	de	generalul	de	cavalerie	Aureolus,	de	asemenea	
de	origine	daco-romană,	dar	rămas	deocamdată	fidel	lui	Gallienus29. 

În	scurta	sa	domnie,	Regalianus,	presupus	descendent	pe	linie	directă	al	ultimului	
rege	dac	Decebal,	totodată	(de	această	dată	în	mod	cert)	exponent	al	veritabilului	partid	
politico-militar	regional	severian,	va	purta	o	campanie	reușită	împotriva	sarmaților,	care	
vor	susține	insistent	tabăra	imperială	legitimă	în	lichidarea	sa30. În	regiunea	Dunării	de	
Jos	vor	urma	câțiva	ani	de	turbulențe	mai	reduse,	perioadă	curmată	în	267	de	ofensiva	
vizigoților	peste	fluviu,	 în	Moesia	Inferior	și	Thracia31,	pentru	ca	în	primăvara	lui	268,	
o	 amplă	coaliție	goto-carpo-herulă	 să	 se	 formeze	 la	nordul	Mării	Negre	 și	 să	perturbe	
din	nou	la	cel	mai	înalt	grad	ținuturile	dunărene	și	pontice	ale	Imperiului32. La cel mai 
înalt	grad	se	încinge	și	lupta	pentru	supremația	politico-militară	în	Imperiu:	până	atunci	
loial	 lui	Gallienus,	 generalul	 daco-roman	Aureolus	 se	 răscoală	 împotriva	 acestuia,	 dar	
este	înfrânt	și	lichidat	în	bătălia	din	septembrie	269	de	lângă	Mediolanum,	doar	pentru	ca	
anturajul lui Gallienus	să-l	execute	și	pe	acesta	și	să-l	proclame	împărat	pe	un alt general 
de	 cavalerie,	 de	 asemenea	 originar	 din	 zona	Dunării	 și	 foarte	 probabil	 partizan	 al	 lui	
Aureolus,	M.	Aurelius	Claudius33.	Principala	sarcină	pe	care	o	va	avea	de	îndeplinit	acesta	
va	fi	să	contracareze	ofensiva	declanșată	de	goți,	în	asociere	cu	sciții,	herulii	și	peucinii,	
în	primăvara	anului	269,	și	să	pregătească	–	așa	cum	am	arătat	la	începutul	intervenției	
noastre	–	campania	de	recâștigare	a	controlului	asupra	provinciei	Dacia Augusti.

Ne-am	putea	aștepta	ca,	pe	durata	acestei	foarte	belicoase	generații	pre-aureliene,	
în	contextul	 în	care	o	parte	a	 teritoriului	provincial	devenise	 teatru	de	război,	 iar	viața	
politico-economică	a	întregii	macroregiuni	fusese	grav	perturbată,	starea	de	lucruri	din	
Dacia	nord-dunăreană	să	fie	una	de	degradare	generală	 și	haos.	Oarecum	surprinzător,	
evenimentele	intra-provinciale	sugerează	un	cu	totul	alt	tablou.	Să	exemplificăm.	Cândva,	
puțin	înainte	de	anul	248,	orașul	Romula,	proaspăt	fortificat	din	ordinul	lui	Filip	Arabul,	
este ridicat la rangul de colonie34;	va	urma,	în	250,	municipiul	Septimium	Apulensis35. În	
252,	drumul	imperial	dintre	Micia	și	Apulum	este	reabilitat36,	iar	colonia	Aurelia	Apulensis	
primește	titlul	de	Chrysopolis37. În	jurul	anului	257,	la	Potaissa	se	finalizează	construirea	
templului	lui	Deus	Azizus38	ș.a.m.d.,	nu	în	ultimul	rând,	până	în	același	an	(dacă	nu	cumva	
până	în	anul	următor)	continuă	să	funcționeze	monetăria	Dacia	Felix.	Semne	că,	în	pofida	
unor	importante	pasaje	de	ocupație	carpică	(dacă	nu	cumva	ar	trebui	să	vedem	în	acestea	
un	factor	favorizant),	provincia	nord-dunăreană	continua	să	înflorească,	să	se	dezvolte.	

28.	Drinkwater	2008,	p.	43-44,	Benea	2013,	p.	105.	Este	vorba	de	o	singură	insurecție,	Regalianus	preluând	
programul	politic	al	lui	Ingenuus	după	înfrângerea	acestuia.
29.	Drinkwater	2008,	p.	44-45
30.	Benea	2013,	p.	105
31.	Drinkwater	2008,	p.	46-47
32.	Southern	2001,	p.	225
33.	Drinkwater	2008,	p.	47-48
34.	Ardevan	1998,	p.	32
35.	Protase	2010,	p.	62,	Macrea	1969,	p.	127-128
36.	Bărbulescu	2010,	p.	94
37.	Protase	2010,	p.	61-62
38.	Găzdac	2010,	pg.	53
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Când,	după	preluarea	tronului	din	toamna	anului	270,	împăratul	Lucius Domitius 
Aurelianus	(și	el	originar	din	regiunea	Dunării	de	Jos,	de	substrat	daco-moes),	va	iniția,	
din	 rațiuni	 care	 priveau	 întregul	 Imperiu	 și	 nu	 doar	 interesele	 regionale	 dunărene,	 o	
reformă	administrativă	menită	să	consolideze	instituțonal	macrostatul	imperial	–	reforma	
pe	care	o	va	duce	la	bun	sfârșit	Dioclețian	și	Prima	Tetrarhie	–	el	se	va	lovi	în	Dacia	de	o	
rezistență	acerbă,	venită	din	partea	tuturor	categoriilor	social-politice	importante:	dacă	ar	
fi	să	amintim	doar	grupurile	de	susținere	ale	insurecției	mai	sus	amintitului	Felicissimus,	
corăbieri,	grăniceri,	militari	ai	castrelor	și	daci	(locuitori	ai	provinciei	care	nu	dobândiseră	
cetățenia	 romană	 prin	Constituția	Antoniniană	 din	 212),	 ”într-un	 număr	 impresionant,	
dintre	care	peste	șapte	mii	au	pierit	în	luptele	cu	trupele	fidele	împăratului”	(cum	spune	
Flavius	Vopiscus	în	Historia Augusta39.	Dar,	chiar	și	în	condițiile	în	care	s-a	confruntat	
cu	o	mare	parte	a	societății	provinciale,	asumându-și	chiar	titlul	de	Dacicus Maximus din 
27240,	Aurelian	nu	abandonează	Dacia,	așa	cum	ne	lasă	să	credem	constructul	istoriografic	
modern	”retragerea	aureliană”.	Ceea	ce	 face	el	este	 să	 reorganizeze	provincia,	mutând	
capitala	acesteia	pe	malul	drept	al	Dunării,	la	Ratiaria,	și	păstrând	poziții	avansate	până	
în	inima	bazinului	carpatic,	astfel	încât	să	asigure	deopotrivă	o	mai	bună	apărare	în	fața	
invaziilor	 barbare	 și	 un	mai	 bun	 control	 al	 unei	 societăți	 provinciale	 din	 ce	 în	 ce	mai	
emancipate	politic	și	economic.	Doar	așa	are	sens	titlul	asumat	de	Restitutor Patriae cu 
care	 este	onorat	Aurelian	 în	 inscripția	de	 la	Callatis41	 și,	mai	 ales,	 doar	 așa	 se	 explică	
următorul	secol	și	jumătate	din	istoria	Daciei	nord-dunărene,	în	care	provincia	traianică	
nu	este	nici	înăuntrul,	nici	în	afara	frontierei	imperiale,	ci	frontiera	însăși.
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Laurențiu Nistorescu

1400 de ani de la abandonarea 
limes-ului dunărean

Abstract: The emperor Heraklios of Constantinople will make, around 
620, two decisions with major consequences for the Danube region: the 
transfer of the provincial troops to the Eastern front after the conclusion 
of peace with Avar Khanate and, respectively, the complete replacement of 
Latin with Greek in the central administration of the Empire. Behind this 
decision lies, among other motivations, the competition of the provincial 
aristocracies of the Danube with the central authorities.

Keywords: Emperor Heraklios, Danube limes, Aetius, Valentinian, 
Phocas, geopolitical changes

Cuvinte cheie: împăratul Heraklios, limes-ul danubian, Aetius, 
Valentinian, Focas, mutații geopolitice

Două	decizii	adoptate	de	împăratul	Heraklios	al	Constantinopolului	în	anul	620	
(datele	exacte	constituie	încă	subiect	de	dezbatere,	dar	eroarea	cronologică	este	de	plus-
minus	câteva	 luni	 și,	oricum,	acesta	este	un	aspect	cu	 totul	marginal	al	 intervenției	de	
față)	vor	declanșa,	de-a	lungul	generațiilor	următoare,	o	ruptură	structurală	în	greu	-	și	
niciodată	complet	–	construitei	unități	a	Romanității	Răsăritene.	Prima	dintre	aceste	decizii	
a constituit-o încheierea	tratatului	de	pace	cu	avarii	și,	în	temeiul	acestuia,	strămutarea	pe	
frontul	din	Orient	 a	 celei	mai	mari	 părți	 a	 forțelor	militare	 imperiale,	 abandonându-se	
astfel	practic	întregul	sistem	defensiv	care	asigurase,	până	atunci,	securitatea	Imperiului	
la	frontiera	dunăreană	și	hegemonia	Constantinopolului	în	regiunile	adiacente1. Cea de-a 
doua	decizie	a	reprezentat-o	înlocuirea	limbii	latine	de	către	cea	greacă	în	administrația	
centrală	a	Imperiului	de	Răsărit	–	un	suprastat	care	continua	să-și	revendice,	inclusiv	prin	
titulatura	oficială	Romania,	calitatea	de	singur	moștenitor	al	împărăției	unice	construite	
sub tutela Romei2.

Prima	decizie	a	marcat	abandonarea	provinciilor	dunărene	în	termeni	de	securitate,	
cea	de-a	doua,	în	termeni	de	convergență	culturală.	Sincronismul	lor	a	amplificat	efectele	
rupturii	structurale	de	o	manieră	pe	care	n-o	putuse	provoca	nici	unul	dintre	războaiele	
cu Barbaricum-ul	din	cele	 trei	 secole	anterioare,	 iar	pe	această	breșă	 s-au	produs	cele	

1.	Curta	2001,	p.	189,	Theophanes-Turtledove	1982,	p.12-13	
2.	Davis	1990,	p.	260
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două	mari	procese	culturale	care	vor	 remodela	Peninsula	Balcanică	 în	 formulele	etno-
culturale	pe	care	le	cunoaștem	și	astăzi:	înstrăinarea	dintre	romanitatea	elenistică	și	cea	de	
substrat	traco-daco-ilir	(cea	din	urmă	fiind	reetichetată	ca	vlahă	tocmai	în	acest	context)	și,	
respectiv,	slavizarea,	un	proces	pe	care,	în	pofida	rudimentarității	și	lipsei	de	consistență	
logică	a	modelului,	exegeza	insistă	să-l	imagineze	ca	o	mare	invazie.

Evident,	 fiecare	 dintre	 cele	 două	 decizii	 aici	 evocate	 ale	 împăratului	Heraklios	
și-a	avut	antecedentele,	contextele	și	motivațiile	sale.	Vom	zăbovi	puțin	asupra	lor,	fără	
pretenția	unei	panoramări	exhaustive	și	 cu	preocuparea	de	a	pune	 în	evidență,	atât	cât	
ne	îngăduie	datele	factuale	și	analiza	lor	nespeculativă,	implicațiile	lor	asupra	spațiului	
eminamente daco-roman.

Despre	 romanitatea	 dunăreană,	 ca	 manifestare	
social-culturală	 și	 social-politică	 convergentă,	 se	 poate	
vorbi	 abia	 din	 epoca	 dinastiei	 Severilor;	 anterior,	 în	
pofida	 unor	 similarități	 fenomenologice	 (unele	 dintre	
ele	precedând	cu	mult	cucerirea	 romană),	fiecare	dintre	
provinciile	 Balcanilor	 de	 Nord	 și	 Bazinului	 Carpatic	
urmase	un	parcurs	istoric	distinct,	atât	în	ceea	ce	privește	
relaționarea	cu	Roma	și	integrarea	în	suprastatul	construit	
de	 aceasta,	 cât	 și	 din	 perspectiva	 poziționării	 înăuntrul	
universalității	romane	în	perioada	de	maximă	stabilitate	
a	 acesteia,	 cunoscută	 și	 drept	 ”epoca	 celor	 cinci	 buni	
împărați”3.	Factorul	de	 convergență	 și,	 în	bună	măsură,	
singurul	 element	 de	 unitate	 al	 romanității	 dunărene	
l-a	 constituit	 corpul	 militar	 al	 frontierei	 danubiene,	 iar	
dinastia	 Severilor,	 ajunsă	 la	 putere	 cu	 largul	 sprijin	 al	 acestui	 corp	militar,	 precum	 și	
al	aristocrațiilor	provinciale	și	municipale	interconectate	cu	acesta,	s-a	manifestat	într-o	
măsură	semnificativă	ca	expresie	politică	a	acestei	 romanități	macroregionale,	 inclusiv	
prin	gesturi	politice	fundamentale,	cu	vocația	universalității,	așa	cum	a	fost	cazul	notoriei	
Constituții	Antoniniene.

Epoca	 anarhiei	militare,	 generată	 de	 altfel	 de	 disfuncționalitățile	 alianței	 tacite	
dintre	Casa	Severilor	și	propria	bază	de	putere4,	a	poziționat	macroregiunea	dunăreană	
ca	 cel	 de-al	 treilea	 pol	 al	 manifestărilor	 de	 contestare	 a	 puterii	 legitime	 (laolaltă	 cu	
provinciile	Orientului	palmyrian	și	cele	ale	Occidentului	pangallic),	dar,	spre	deosebire	de	
efemerele	Imperii	Gallic	și	Palmyrian,	care	au	avansat	pe	calea	unui	secesionism	efectiv,	
elitele	provinciale	dunărene,	fie	ele	civile	sau	militare,	au	rămas	angajate	în	luptele	pentru	

3.	 Este	 vorba,	 în	 linii	 mari,	 de	 epoca	 dinastiei	 Nerva-Antoniniene	 (în	 particular,	 de	 împărații	 Marcus	
Cocceius	Nerva,	Ulpius	Nerva	Traianus,	Publius	Aelius	Hadrianus,	Titus	Antoninus	Pius	și	Marcus	Aurelius	
Antoninus	 –anii	 96-180),	 perioadă	 în	 care	 Imperiul	Roman	 atinge	 apogeul	 expansiunii	 sale	 și,	 pe	 plan	
intern,	armonia	dintre	puterea	imperială	și	cea	senatorială.
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controlul puterii centrale5. Refacerea și	 reformarea	unității	 imperiale	din	perioada	270-
293,	 inițiată	 de	Aurelian	 și	 definitivată	 de	 Dioclețian,	 găsește	 exponenții	 romanității	
dunărene	poziționați	 în	cele	mai	 înalte	demnități	ale	statului	 imperial,	 regimurile	celor	
două	Tetrarhii	 și	 dinastia	Constantinienilor	fiind,	 în	mare	măsură,	 expresia	 accederi	 la	
vârful	puterii	a	liderilor	politico-militari	(iar	în	subsidiar	și	ai	celor	economici	și	religioși)	
recrutați	din	această	bază	provincială6.	Strămutarea	capitalei	imperiale	la	Constantinopol,	
deci	 în	 proximitatea	 romanității	 dunărene,	 triumful	 creștinismului	 și	 reconfigurarea	
suprastatului	imperial	într-o	împărăție	cu	aparențe	de	stat	teocratic7,	dar	și	divizarea	de 
facto	a	organismului	imperial,	sunt	câteva	dintre	marile	mutații	petrecute	în	secolele	IV	
–VI,	asupra	cărora	exponenții	romanității	dunărene	și-au	pus	amprenta.

Pentru	 periferia	 nord-dunăreană	 a	 romanității	 orientale,	 acest	 context	 a	 jucat	
rolul	 decisiv	 în	 procesul	 de	 romanizare	 profundă,	 cu	 inhibarea	 substratului	 (care	 s-a	
dovedit	mult	mai	 recurent	 în	 provinciile	 traco-ilire	 decât	 în	 spațiul	 eminamente	 daco-
moes)	și	asimilarea	rapidă	a	influențelor	unui	Barbaricum	altminteri	extrem	de	fluid	și	de	
eterogen8.	Motorul	romanizării	l-a	constituit,	pe	durata	acestor	trei	secole,	salba	de	orașe	
ponto-dunărene	și	rețeaua	de	așezări-satelit,	prelungită	la	nord,	prin	căile	de	comunicație	
descrise	 de	Tabula	 Peutingeriana	 și	 avanposturile	militar-administrative	 evidențiate	 de	
Notitia Dignitatum,	mult	în	adâncul	teritoriului	carpatic	și	al	interfluviului	Siret-Nistru.	
Perturbată	doar	episodic,	în	contexte	beligerante	de	durate	și	amplitudini	mai	însemnate,	
precum	 războaiele	 huno-romane	din	 anii	 441-443	 și	 447-451	 sau	 cel	 avaro-roman	din	
anii	582-595;	 în	schimb,	cele	mai	multe	 invazii	–	 în	egală	măsură	cu	contraofensivele	
imperiale	la	acestea	–	se	sprijină	pe	această	rețea	de	centre	urbane,	valorificându-i	logistica	
de	 aprovizionare	 și	 comunicare	 și	 dezvoltând	uneori	 forme	 rafinate	 de	 complicități	 cu	
consecințe	pe	termen	lung.	

Dimpotrivă,	 pentru	 manifestările	 de	 voință	 politică	 autonomă	 ale	 romanității	
dunărene,	 această	 rețea	 a	 asigurat	 baza	 unei	 solidarități	 regionale	 remarcabile	 pentru	 o	
societate	de	frontieră.	Trei	episoade	insurecționale,	succedate	la	aproximativ	un	secol	unul	
față	 de	 altul,	 fiecare	 cu	 implicații	 la	 scara	 întregului	 Imperiu	 și	fiecare	mai	 intens	decât	
precedentul,	probează	în	plan	evenimențial	această	excepțională	capacitate	a	rețelei	urbane	
ponto-dunărene	de	a	forma	solidarități.	Cel	dintâi	s-a	desfășurat,	la	începutul	secolului	V,	

5.	Toți	 împărații-soldați	 promovați	 de	 trupele	 din	 bazinul	 dunărean	 (Maximinus	Thrax	 în	 235,	Quintus	
Decius	 în	248,	Trebonianus	Gallus	 în	251,	Aemilius	Aemilianus	 în	253,	 Ingenuus	și	Regalianus	 în	259,	
Aurelius	Claudius	în	268,	respectiv	Lucius	Aurelianus	în	270)	și-au	asumat	formal	statutul	de	suverani	ai	
întregului	Imperiu,	cei	mai	mulți	dintre	ei	–	excepție	făcând	guvernatorii	Aemilianus,	Ingenuus	și	Regalianus	
–	exercitându-și	efectiv,	în	termeni	de	legitimitate	recunoscută,	demnitatea	imperială.
6.	Desigur,	această	ascensiune	nu	trebuie	supraevaluată.	Italia	va	continua	să	joace	un	rol	major	în	economia	
promovării	elitelor	panimperiale,	iar	hegemonia	va	fi	adjudecată	în	cele	din	urmă	de	romanitatea	elenistică,	
cu	mult	înainte	ca	acest	ascendent	să	devină	vizibil	și	la	vârful	ierarhiei	de	putere	macrostatală.
7.	Nici	Imperiul	Roman	din	epoca	constantiniană,	nici	Imperiul	de	Răsărit	(chiar	și	în	formula	sa	de	Imperiu	
Bizantin)	n-au	fost	cu	adevărat,	pe	întreaga	lor	durată	de	funcționare,	statalități	de	model	teocratic,	puterea	
politică	reală	rămânând	sub	controlul	elitelor	laice,	iar	motivația	religioasă	a	conflictelor	interne	sau	externe	
jucând	cel	mult	rolul	de	pretext.
8.	Comunitățile	imigrante	care	au	tranzitat	și/sau	staționat	semnificativ	în	spațiul	daco-roman	au	avut	origini	
germanoide	(goți,	gepizi,	vandali	etc.),	iranoide	(sarmați,	anți,	alani),	tardeno-tracice	(carpi),	centrasiatice	
(huni,	kutriguri,	onuguri,	avari)	ș.a.m.d.;	nici	unul	dintre	aceste	corpuri	etno-culturale	nu	a	dezvoltat	vreo	
unitate	de	acțiune,	fie	și	doar	formală,	cu	durată	transgenerațională.
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sub	sigla	casei	Gaudentius-Aetius,	învingătorul	de	mai	târziu	de	la	Câmpiile	Catalaunice	
inițiindu-și	acțiunile	de	control	a	puterii	imperiale	în	anul	425	prin	mobilizarea	unei	armate	
de	60.000	de	luptători	din	teritoriile	controlate	de	huni	la	nordul	Dunării	(adică	huni	propriu-
ziși,	dar	și	autohtoni	sau	alogeni	din	alte	straturi	de	migrație)	în	scopul	securizării	tronului	de	
la	Roma-Ravenna	pentru	pretendentul	Ioannes9.	Deși	operațiunea	va	eșua,	Flavius	Aetius	își	
va	adjudeca	în	429	demnitatea	de	magister militium	al	Imperiului	de	Apus10,	devenind	arbitrul	
scenei	politice	interne	al	acestuia	și	tutore	politico-militar	al	împărătesei-mamă	Gallia	Placida	
și	al	împăratului	minor	Valentinian	al	III-lea.	De	pe	această	poziție	și	cu	sprijinul	constant	al	
romanității	dunărene	(prin	care	Aetius	va	mai	reuși	mobilizări	militare	de	anvergură	în	43311,	
44012	și,	în	cele	din	urmă,	45113),	generalul	daco-roman	de	la	Durostorum	va	favoriza,	prin	
noncombat,	succesele	ofensivei	hunice	împotriva	Constantinopolului	din	anii	447-451,	iar	
după	atingerea	unor	obiective	politice,	va	contribui	la	deturnarea	spre	Occident	a	ofensivei	
hunice	și	la	înfrângerea	acesteia	în	bătălia	decisivă	din	vara	anului	45114,	dar	și	la	lichidarea	
bazelor	hunice	din	nordul	Dunării,	din	anul	45215.

Al	doilea	episod	insurecțional	se	va	declanșa	în	anul	513,	când	în	fruntea	taberei	
ostile	împăratului	Anastasius	se	va	așeza	tot	un	general	daco-roman	din	zona	Durostorum,	
Vitalian	de	Zaldapa16.	Desfășurată	în	faza	sa	eminamente	militară	până	în	51517,	insurecția	
lui	Vitalian	a	autonomizat	de facto teritoriile	de	la	nord	de	Munții	Haemus	până	la	instalarea	
împăratului	reformator	de	orientare	catolico-ortodoxă	Iustinian,	instalare	la	care,	de	altfel,	
a jucat un rol major18.	Insurecția	declanșată	în	anul	513	a	avut	caracterul	unei	veritabile	
revoluții,	 atât	 ca	 urmare	 a	 duratei	 multianuale	 a	 autonomiei	 nord-balcanice	 (care	 a	
implicat	acțiuni	administrative	și	economice,	precum	și	de	securizare	prin	stabilirea	unor	
relații,	inclusiv	conflictuale,	cu	vecinătatea	barbară),	dar	și	întrucât	ea	s-a	manifestat	și	în	
plan	ideologic,	acțiunile	politico-militare	ale	lui	Vitalian	fiind	dublate	de	ofensiva	formal	
teologică	a	grupării	așa-numiților	”călugări	sciți”,	ale	cărei	intervenții	au	avut	influență	la	
Constantinopol,	Cartagina	și	Roma19;	înrudit	cu	cel	puțin	unul	dintre	exponenții	de	frunte	
al	grupării,	Vitalian	va	fi	recunoscut	ca	interlocutor	și	pentru	planul	politico-religios	de	

9.	Atanassov	2015,	p.	15,	Maenchen-Helfen	1973,	p.	77
10.	Jones-Martindale	1971,	p.	22-23
11.	Stanciu	2010,	p.	825.	Principala	sursă	de	 recrutare	o	 reprezintă	 tot	hunii,	pe	care	Aetius	 îi	 folosește	
împotriva	adversarului	său	politic	din	Italia,	generalul	Sebastianus.
12.	Heather	2008-b,	p.	11.	Aetius	va	utiliza	armata,	recrutată	de	această	dată	mai	ales	dintre	romanici,	pentru	
campania	antivandală	din	Sicilia.
13.	Anul	confruntărilor	de	la	Câmpiile	Catalaunice.	De	această	dată,	recrutarea	din	bazinul	Dunării	are	ca	
bază	elementul	romanic	și	cel	vizigot.
14.	Curtea	imperială	a	lui	Valentinian	își	va	încălca	angajamentele	luate	față	de	clanul	lui	Aetius,	executându-l	
pe	acesta	în	data	de	21	septembrie	454,	pe	când	generalul	daco-roman	se	pregătea	să-și	însoare	fiul	cu	fiica	
împăratului	(Heather	2008-b,	p.	18,	Preda	1994,	p.	38,	Priscus-Given	2014,	p.	127)
15.	Jones-Martindale	1971,	p.	29
16.	Lee	2008,	p.	56,	Kazhdan	1991,	p.	2182,	Madgearu	2001,	p.	37-38
17.	 Operațiunile	 militare	 ale	 insurgenților	 împotriva	 autorităților	 imperiale	 de	 orientare	 monofizită	 au	
continuat,	se	pare,	și	după	acest	an,	în	517	fiind	raportat	un	atac	de	anvergură	al	”călăreților	geți”,	care	vor	
acționa	până	în	Epir	(Curta	2001,	p.	75).	În	518	este	consemnat	și	un	atac	al	anților,	care	poate	fi	la	rândul	
său	interconectat	cu	insurecția	lui	Vitalian.
18.	Acest	rol	va	fi	răsplătit	în	anul	524	de	împăratul	Iustin,	unchiul	lui	Iustinian,	prin	desemnarea	lui	Vitalian	
de	Zaldapa	ca	strateg	militar	al	imperiului	(Nikiu-Charles	1916,	p.	133).
19.	Zugravu	2008,	p.	551	și	urm.
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către	patriarhul	ecumenic	Ioannes	al	II-lea,	cu	care	s-a	și	întâlnit	în	15	octombrie	51920. 
În	anul	520,	Vitalian	va	fi	desemnat	consul;	în	același	an	va	cădea	victimă	comploturilor	
de	la	curtea	imperială	constantinopolitană,	fiind	asasinat	laolaltă	cu	secretarul	Paulus	și	
secundul	său	Celerinus.

În	 fine,	 cea	 de-a	 treia	 manifestare	 insurecțională,	 care	 este	 nemijlocit	 legată	
de	 contextul	 în	 care	 și-a	 formulat	 împăratul	Heraklios	deciziile	 sale,	 s-a	desfășurat	 sub	
sigla	ofițerului	 inferior	(centurionului)	Flavius	Focas,	 la	finalul	–	pe	care	într-o	anumită	

măsură	 l-a	 și	 grăbit	 –	 războaielor	 avaro-romane	
din	 anii	 582-602.	 Trupele	 care	 s-au	 răzvrătit,	
unități	 comitatense,	 aparțineau	 armatei	 regulate	 a	
Imperiului	de	Constantinopol,	însă	acestea	au	găsit	
rapid	sprijin	logistic	în	regiunea	Dunării	de	Jos,	pe	
ambele	maluri,	deopotrivă	printre	cetățenii	imperiali,	
daco-romanii	 nord-dunăreni	 și	 avari,	 aceștia	 din	
urmă	fructificând	în	folos	propriu	insurecția	pentru	
a-și	 consolida	 hegemonia	 în	 bazinul	 Dunării	
Mijlocii	 și	 a	 obține	 din	 partea	 Constantinopolului	
o	 pace	 avantajoasă21.	 Focas	 însuși	 era	 de	 origine	
traco-romană;	 el	 era	 totodată	 doar	 un	 interpus	 al	
adevăratei	elite	conducătoare	a	insurecției,	recrutată	
dintre	conducerea	militară	a	 trupelor	de	pe	frontul	
dunărean	 și	 aristocrația	 provincială	 din	 regiune	

–	una	dintre	dovezile	 acestei	 aserțiuni	fiind	 faptul	 că,	după	ce-și	va	 adjudeca	 tronul	de	
la	Constantinopol,	Focas	își	va	numi	fostul	comandant	de	linie,	pe	generalul	Priscus,	 în	
strategica	funcție	de	comandant	al	gărzii	imperiale22. 

Flavius	Focas	este	singurul	dintre	cei	trei	lideri	insurgenți	ai	romanității	dunărene	
care	 reușește	 să-și	 adjudece	 tronul	 imperial,	 însă	 doar	 în	 condițiile	 în	 care	 insurecția	
sa	 militară	 este	 dublată	 de	 o	 lovitură	 de	 palat,	 care	 a	 implicat	 numeroase	 aspecte	 de	
insubordonare	a	marilor	comandanți	militari	față	de	împăratul	predecesor	Mauricius23	–	
mai	ales	după	ce	acesta	 încredințase	fratelui	său	Petrus	comanda	supremă	a	campaniei	
de	 la	 Dunăre,	 în	 detrimentul	 generalului	 Priscus	 și	 al	 cabinetului	 acestuia24.	 Deși	
aceasta	nu	va	fi	 fost	 singura	motivație	a	diferendului	dintre	curtea	 imperială	 și	 armata	
dunăreană,	interesele	proprii	ale	aparatului	militar	–	dar,	putem	deduce	din	lectura	atentă	a	
evenimentelor,	și	interconexiunile	acestuia	cu	elitele	provinciale	–	au	condus,	în	condițiile	

21.	Noul	împărat,	strâmtorat	și	de	războiul	cu	perșii,	va	spori	subsidiile	către	avari	la	140.000	de	solidi,	
obținând	în	schimb	un	deceniu	de	pace	cu	aceștia	și	posibilitatea	de	a	mobiliza	din	regiunea	dunăreană,	
inclusiv	prin	recrutări	de	pe	malul	nordic,	o	nouă	armată	pentru	războiul	din	Orient	(Madgearu	1997,	p.	24,	
Treadgold	1997,	p.	238,	Theophanes-Turtledove	1982,	p.	3)
22.	Parnell	2016,	p.	136
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endemizării	conflictelor	cu	avarii,	slavii	și	autohtonii	nord-dunărenii25,	la	ostilizarea	celor	
două	tabere	ale	conducerii	imperiale	centrale.	Semnalul	a	fost	dat	în	toamna	anului	594,	
când	 trupele	dunărene	 refuză	 să	execute	ordinul	de	 iernare	 la	nordul	fluviului26,	motiv	
invocat	de	 împăratul	Mauricius	pentru	a-l	 înlocui	 la	comanda	campaniei	pe	Priscus	cu	
fratele	 său	 Petrus.	 Că	 între	 generalul	 Petrus	 și	 o	 parte	 însemnată	 a	 aristocrației	 laice,	
militare	și	religioase	din	provinciile	nord-balcanice	exista	o	stare	acută	de	tensiune	o	va	
dovedi	 incidentul	de	 la	Novae	 (Moesia	Secunda),	din	23	august	597,	 când	garnizoana	
acestui	 oraș	 va	 refuza	 să	fie	mobilizată	 pe	 front	 și	 va	 cere	 protecția	 episcopiei	 locale,	
iar	aceasta	va	apela	la	cetățenii	orașului,	care	vor	obliga	poliția	militară	a	lui	Petrus	să	
se	 retragă27.	Asediul	Tomisului,	 capitala	 provincială	 a	Scythiei	Minor,	 din	 iarna	 anilor	
599/600	 și	 primăvara	 care	 a	 urmat28,	 va	 dezvălui,	 de	 asemenea,	 un	 amplu	 tablou	 al	
complicităților	dintre	corpul	militar,	provinciali	și avari: deși	avarii	sunt	cei	care	asediază	
orașul,	o	parte	a	familiei	hanului	Baian	se	află	la	băi	în	interiorul	Tomisului,	intervențiile	
trupelor	comandate	de	generalii	Priscus	și	Comentiolus	 (formal	aflați	 sub	comanda	 lui	
Petrus)	sunt	cel	puțin	evazive29,	iar	în	perioada	Sărbătorilor	Pascale	din	primăvara	anului	
600	între	asediați	și	avari	intervine	un	armistițiu	surprinzător.

Cei	opt	ani	de	domnie	ai	lui	Focas	se	vor	încheia	în	toamna	anului	610,	așa	cum	au	
început:	printr-o	insurecție	militară	(condusă	de	această	dată	de	fiul	exarhului	de	Alexandria	
și	 susținută	 de	 trupele	 imperiale	 din	 Egipt)	 și	 prin	 executarea	 familiei	 imperiale	 aflate	
pe tron30.	 Motivațiile	 sunt	 și	 ele	 similare,	 pentru	 tabăra	 alexandrină	 primând	 interesele	
prestigioasei	provincii	de	la	poarta	Asiei,	în	condițiile	în	care	endemizarea	conflictului	militar	
de	pe	frontul	din	Orient	(unde	arabii	vor	lua	curând	locul	perșilor)	periclitau	în	cel	mai	înalt	
grad	securitatea	regională.	Noul	împărat,	Heraklios,	este	și	el	–	cel	puțin	în	prima	etapă	a	
domniei,	de	dinainte	de	pierderea	de	către	Imperiu	a	Egiptului	–	doar	un	interpus,	ca	fiu	al	
exarhului	de	Alexandria.	De	așteptat,	sensibilitățile	noii	curți	imperiale	pentru	problematicile	
complexe	și	alunecoase	din	regiunea	Dunării	este	foarte	redusă.	În	plus,	noi	provocări	obligă	
Constantinopolul	la	opțiuni	radicale:	ocuparea	de	către	arabi	a	Egâptului,	grânarul	imperial,	
sistează	aprovizionarea	cu	grâne	a	Capitalei,	iar	aristocrația	constantinopolitană	este	încă	
marcată	de	dorința	de	revanșă	față	de	”importul	de	cadre”	din	alte	regiuni	ale	Imperiului	cu	
care	s-a	confruntat	până	atunci,	în	particular	față	de	elementul	romanic	nord-balcanic,	care	
a	fost	un	concurent	redutabil	de-a	lungul	celor	trei	secole	precedente.	Soluția	abandonării	
romanității	 dunărene	 a	 venit	 oarecum	 de	 la	 sine,	 cu	 consecințele	 de	 termen	 lung	 bine	
cunoscute:	Imperiul	Roman	de	Răsărit	devine	acum	exclusiv	un	”Imperiu	Roman	de	Neam	
Grecesc”	 (un	 stat	 național,	 am	 spune	 astăzi),	 iar	 regiunile	 neelenistice	 ale	Balcanilor	 își	
încep	parcursul	spre	slavizare,	în	timp	ce	periferia	nordică,	dunăreană,	rămâne	–	în	condițiile	
unei	peristatalități	fragilizate	–	singurul	bastion	oriental	al	romanității	cultural-lingvistice.

Bibliografie selectivă
Alemany	2000

Alemany,	Agusti	(ed.),	Sources of the Alans. A critical compilation,	Ed.	Brill,	Leiden/Boston/Kolln

Atanassov	2014
Atanassov,	Georgi,	The portrait of Flavius Aetius (390-454) from Durostorum (Silistra) inscribed on a con-



103

sular diptych from Monza,	în	”Studia	Academica	Sumenensia”,	Ed.	University	of	Shumen	Press,	Shumen,	
pg.	7-21

Biernacki	2013
Biernacki,	Andrzej,	The Bishopric of Novae (Moesia Secunda, 4th-6th Cent.): History, Architecture, Daily 
Life,	 în	Acta	XV	Congressus	 Internationalis	Archaeologiae	Charistianae,	Toleti	 8-12.9.2008,	Episcopus,	
Civitas,	Territorium,	Pars	I,	Vatican,	pg.	735-754

Campbell	2008
Campbell,	Brian,	The Severan Dinasty,	în	Bowman	Alan	K.,	Garnsey,	Peter,	Cameron,	Averil	(ed.),	”The	
Cambridge	Ancient	History”,	vol	XII	 ”The	Crisis	of	Empire	A.D.	193-337”,	Ed.	Cambridge	University	
Press,	Cambridge,	p.	1-27

Curta	2001
Curta,	Florin,	The making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region (c.500-700),	
Ed.	Cambridge	University	Press,	Cambridge

Davis	1990
Davis,	Leo	Donald,	The first seven ecumenical councils (325-787): their history and theology,	Ed.	Liturgi-
cal	Press,	Collegeville

Heather	2008-b
Heather,	Peter,	The western empire,	în	Cameron,	Averil,	Ward-Perkins,	Bryan,	Whitby,	Michael	(ed.),	”The	
Cambridge	Ancient	History”,	vol.	XIV	”Late	Antiquity:	Empire	and	Succesors	A.D.	425-600”,	Ed.	Cam-
bridge	University	Press,	Cambridge,	p.	1-32

Jones-Martindale	1971
Jones,	Arnold	Hungh	Martin,	Martindale,	John	Robert,	The Prosopography of the Later Roman Empire: 
A.D. 395-527,	Ed.	Cambridge	University	Press,	Cambridge

Kazhdan	1991
Kazhdan,	Alexander	P.	 (ed.),	The Oxford Dictionary of Byzantium,	 vol	 1-2-3,	Oxford	University	Press,	
Oxford/New	York

Lee	2008
Lee,	A.D.,	The eastern empire: Theodosius to Anastasius,	în	Cameron,	Averil,	Ward-Perkins,	Bryan,	Whit-
by,	Michael	(ed.),	”The	Cambridge	Ancient	History”,	vol.	XIV	”Late	Antiquity:	Empire	and	Succesors	A.D.	
425-600”,	Ed.	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	pg.	33-62

Madgearu	1997
Madgearu,	Alexandru,	Continuitate și discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele VII-VIII,	Ed.	
Universității	din	București,	București

Madgearu	2001
Madgearu,	Alexandru,	Armata din provincia Scythia în apărarea ortodoxiei. Revolta generalului Vitali-
anus,	 în	”Revista de Istorie Militară” nr. 66/2001, Ed.	 Institutul	de	Studii	Politice	de	Apărare	și	 Istorie	
Militară,	București,	pg. 37-41

Maenchen-Helfen	1973
Maenchen-Helfen,	Otto,	The World of the Huns: Studies in their History and Culture,	Ed.	University	of	
California	Press,	Oakland

Nikiu-Charles	1916
Charles,	R.H.	(ed.),	The Chronicles of John, bishop of Nikiu, translated from Zoltenbergs Ethiopic Text,	Ed.	
Williams	&	Norgate,	London/Oxford

Nistorescu	2017
Nistorescu,	Laurențiu,	Instituții protostatale daco-române din epoca migrațiilor (I). Un ducat de la gurile 



104

Dunării	-	în	”Rigoare-adevăr-valoare.	Omagiu	prof.	univ.	dr.	Radu	Păiușan”,	Ed.	Universității	de	Vest	Ti-
mișoara,	p.	58-79

Parnell	2016
Parnell,	David	Allan,	Justinian’s Men: Careers and Relationships of Byzantine Army Officers, 518-610,	Ed.	
Palgrave	Macmillan,	London

Preda	1994
Preda,	Constantin	(ed.),	Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României,	vol.	AC,	Ed.	Enciclopedică,	
București
	 Priscus-Given	20141
Priscus,	Panites,	Given,	John	(trad.,	ed.),	The fragmentary history of Priscus: Attila, the Huns and the Ro-
man Empire, AD 430-476,	Ed.	Evolution	Publishing,	Merchantville,	New	Jersey

Simocata	1985
Simocata,	Teofilact,	Istorie bizantină: Domnia împăratului Mauricius (582-602),	Mihăescu,	H.	(ed.),	Ed.	
Academiei	RSR,	București

Stanciu	2010
Stanciu,	Ioan,	Hunii,	în	Protase,	Dumitru,	Suceveanu,	Alexandru	(ed.),	”Istoria	Românilor”,	vol.	II	”Daco-
romani,	romanici,	alogeni”,	ediția	a	II-a,	Ed.	Enciclopedică,	București,	p.	817-834

Theophanes-Turtledove	1982
Theophanes,	Confessor,	Turtledove,	Harry	(ed.),	The Chronicle of Theophanes,	University	of	Pennsylvania	
Press,	Philadelphia

Treadgold	1997
Treadgold,	Warren,	A History of Byzantine State and Society,	Ed.	Standford	University	Press,	Standford

Zugravu	2008
Zugravu,	 Nelu	 (ed.),	 Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis/Izvoarele istoriei creștinismului 
românesc,	Ed.	Universității	”Alexandru	I.	Cuza”,	Centrul	de	Studii	Clasice	și	Creștine,	Iași
 



105

Antuza Genescu

Un magistru al clasicismului, 
spre neuitare

Finalul	anului	2019	ne-a	adus	despărțirea	de	unul	
dintre	 cei	mai	 importanți	 reprezentanți	 ai	 clasicismului	
academic	 românesc,	 prof.	 dr.	 Traian	 Diaconescu.	
Cadru	 universitar,	 cercetător	 științific,	 traducător,	 dar	
și	 creator	 literar,	 Traian	 Diaconescu	 s-a	 bucurat,	 de-a	
lungul	 îndelungatei	 sale	 activități	 cultural-științifice	
–	 s-a	 născut	 în	 14	 iulie	 1939,	 în	 Vâlcea,	 și-a	 finalizat	
studiile	universitare	în	1963	la	Universitatea	București	și	
și-a	 legat	 cariera	 academică	 de	Universitatea	 ”Al.	 Ioan	
Cuza”	 din	 Iași	 –	 ,	 de	 o	 largă	 recunoaștere	 națională	 și	
internațională,	 ca	 membru	 al	 Societăților	 de	 Filologie	
Română	și	de	Studii	Clasice	din	România	(din	1960),	al	
Uniunii	Scriitorilor	din	România	(din	1980),	al	Uniunii	de	

Studii	Latine	(din	1990),	al	Societății	de	Dramă	Antică	Siracuza	(din	1992)	ș.a.m.d.,	dar	
și	ca	laureat	al	unor	prestigioase	premii,	precum	cele	ale	Academiei	Române,	Muzeului	
Național	al	Literaturii	Române	sau	Premiul	International	“Francesco	Petrarca”.	

Dintre	cele	aproape	60	de	volume	de	autor	și	peste	50	de	volume	colective,	amintim,	
fugar,	câteva	titluri	care	au	constituit	și	continuă	să	constituie	referințe	bibliografice	de	
căpătâi	pentru	activitatea	de	cercetare	din	Centrul	de	Studii	DacoRomanistice	Lucus,	la	
care	a	contribuit	prin	girul	dar	finalizării	 studiilor	doctorale	ale	mai	multor	cercetători	
proprii: Seneca, Tragedii, vol. I, Edip, Tieste, Agamemnon, Fedra (1979),	Seneca, Tragedii, 
vol. II, Hercule scos din minți, Troienele, Hercule pe muntele Oeta, Fenicienele (1984), 
Prelegeri de literatură latină. Cicero. Vergiliu (tipărite	în	spaniolă	în	urma	stagiului	de	
profesor	invitat,	Murcia,	TUM,	1999), Etnogeneza românilor, Lectiuni controversate în 
istoriografia română (2003), Publilius Syrus, Sententiae Maxime (2003),	Marcus Tullius 
Cicero, Arta oratoriei. Dialog cu fiul său Marcus si Despre cel mai bun gen al oratoriei 
(2004),	Cato, Distihuri morale comentate de Erasmus din Rotterdam (2007), Marcus Tullius 
Cicero, Paradoxa stoicorum, Paradoxurile stoicilor (2010),	Tertullianus, S.F., De corona 
(2011), Hieronymus și Augustin, Polemici teologice (2017),	Tertullianus, Opere alese – 
șapte tratate de filosofia religiei (2017),	Apuleius, Florides (2017), Apuleius,Apologia sau 
despre magie (2017)	–	iar	dintre	volumele	colective	la	care	a	contribuit:	Horatius, Opera 
Omnia (1980),	Istoria literaturii latine,	vol.	IV,	cap.	Poeți creștini (1984),	Antichitatea și 
moștenirea ei spirituală,	vol.	I-II-III	(1984,1993,	2007),	Hieronymus, Epistole,	vol.	I-III	
(2014),	Petrarca,Triumfuri și epistole	(2017)	ș.a.
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Laurențiu Nistorescu

Un nou pas spre reîntregirea 
română a operei ieronimiene

Personalitate	 marcantă	 a	 începuturilor	 teologiei	 –	 implicit	 și	 culturii	 creștine	
–	Fericitul	 Ieronim	 (Eusebius	Sophronius	Hieronymus	pe	numele	 său	 laic,	 de	 locuitor	
latinofon	din	regiunea	dunăreană	a	Imperiului	Roman1)	a	rămas	în	conștiința	posterității	

în	primul	rând	prin	traducerea	în	limba	latină	a	Bibliei,	
dar	și	prin	câteva	lucrări,	astăzi	de	referință,	de	istorie	și	
hagiografie	și,	nu	în	ultimul	rând,	o	vastă	corespondență	
care	a	fost	așezată	 la	 temelia	doctrinei	creștine	și	 i-a	
atras	binemeritatul	supranume	de	Doctor	al	Bisericii.	
Deloc	 surprinzător,	 așadar,	 interesul	 pe	 care	 Editura	
Basilica	 a	 Patriarhiei	 Bisericii	 Ortodoxe	 Române	 îl	
acordă	 acestui	 cărturar	 și	 operei	 sale,	 ilustrată	 până	
acum	prin	două	volume	monografice:	Fericitul Ieronim, 
Epistole I	 (apărut	 în	 2014)	 și,	 mai	 recent,	 Fericitul 
Ieronim, Epistole II,	publicat	în	anul	2018	în	aceeași	
colecție	 a	Părinților și Scriitorilor Bisericești.	După	
cum	precizează	 editorii	 –	 acest	 al	 doilea	 volum	este	
coordonat	de	 cercetătoarea	universitară	bucureșteană	
Ana-Cristina	 Halichias	 –	 corespondența	 reunită	 aici	
acoperă	 perioada	 anilor	 394-404	 d.Hr.,	 perioadă	 în	
care	 Fericitul	 este	 deja	 împământenit	 la	 Bethleem	
(cu	 tot	 ce	 înseamnă	 aceasta	 în	 planul	 influențelor	 și	

contextelor	 social-culturale)	 și,	 totodată,	 se	 distanțează	 ferm	 de	 modelul	 origenist;	 în	
același	timp,	această	etapă	din	biografia	Fericitului	are	ca	prim	element	de	continuitate	cu	
cele	anterioare	continuarea	dialogului	cu	confratele	întru	fericire	Augustin.	

Cinci	 dintre	 cele	 53	 de	 epistole	 reunite	 în	 acest	 volum	 secund	 își	 datorează	
transpunerea	 în	 limba	 română	 colegului	 nostru,	 prof.	 dr.	 emeritus	Dan	Negrescu:	 este	
vorba de epistolele LXVI – Către Pammachius,	LXVIII – Către Castricianus,	LXXI – 
Către Lucinus din Baetica,	LXXV – Către spaniola Teodora, despre moartea lui Lucinus,	
respectiv,	LXXIX – Către Salvina.	Dialogul	direct	cu	eminentul	traducător	ne-a	înlesnit	
înțelegerea	 provocărilor	 pe	 care	 le	 ridică	 demersul	 de	 transpunere	 a	 corespondenței	
ieronimice în	limba	română	actuală,	în	scopul	(re)constituirii	unui	corpus	referențial	de	
opere fundamentale ale patristicii	și	 în	contextul	în	care	limbajul	terminologic	teologic	
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autohton	 a	 trecut	 pragul	 unei	 dependențe	 de	 modele	 tradiționale,	 rămânând	 totodată	
preocupat	 să	 prezerve	 fidelitatea	 față	 de	 textul	 original,	 dar	 și	 să	 aducă	 la	 îndemintea	
cititorului	avizat	de	astăzi	mai	cu	seamă	sensurile,	dar	și	contextele	unor	vehicule	ideatice	
dintr-o	epocă	de	transgresiuni	semantice	chiar	mai	turbulentă	decât	cea	contemporană.

Se	cuvine	să	amintim,	fără	a	ignora	câtuși	de	puțin	eforturile	celorlalți	contributori	
la	acest	 sertar	demers	al	Editurii	Basilica,	 și	numele	unui	alt	 traducător	care	și-a	 legat	
activitatea	de	Centrul	Lucus:	regretatul	prof.	univ.	dr.	Traian	Diaconescu,	grație	căruia	au	
fost	tălmăcite	în	românește	alte	nouă	epistole	din	acest	volum.
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Valeriu D. Călărășanu

Aeneas: Premisa matricei 
inițiatice. O incursiune până la 

cavalerul medieval
În	 deja	 consacrata	 colecție	 Biblioteca	 de	 Cercetare	 a	 Editurii	 Universității	 de	

Vest	din	Timișoara	a	văzut	lumina	tiparului,	recent,	volumul Aeneas: Premisa matricei 
inițiatice. O incursiune până la cavalerul medieval,	care	reflectă	teza	omonimă	de	doctorat	
a	doamnei	Ionela	Filipaș.	Alegerea	temei	–	s-a	mărturisit	autoarea	în	introducerea	lucrării	
–	a	fost	motivată	de	”un	interes	personal,	manifestat	pentru	întreaga	operă	a	poetului	latin	

Publius	 Vergilius	 Maro,	 în	 general,	 și	 pentru	 epopeea	
sa,	 Eneida,	 în	 special”.	 Remarcabilă	 este	 perspectiva	
din	 care	 cercetătoarea	 supune	 din	 nou	 atenției	 această	
operă	 vergiliană:	 aceea	 de	 vehicul	 creativ	 formulat	 și	
(re)circulat	 între	 doi	 mari	 poli	 civilizaționali,	Atena	 și	
Roma,	 investigația	 urmărind	 câteva	 provocatoare,	 dar	
totodată	 dificile	 linii	 de	 câmp	 ale	 actualizării	 studiului	
clasicist:	motivul	eroului	 întemeietor,	morfologia	ritului	
inițiatic,	 fundarea	 (aici,	 cea	 a	 Romei)	 ca	 exercițiu	 al	
sacrului,	 contradictorialitatea	 internă	 a	 inițiatului,	 deloc	
în	 ultimul	 rând,	 transgresiunea	 cetății	 antice	 spre	 cea	
medievală.	 Cercetarea	 doamnei	 dr.	 Ionela	 Filipaș,	 ne	
avertizează	 și	 prefațatorul	 volumului,	 prof.	 emmeritus	
Dan	 Negrescu	 (deloc	 întâmplător,	 și	 coordonatorul	
parcursului	 doctoral	 al	 autoarei),	 ”nu	 este	 una	 strict	
literară:	 autoarea,	 fiind	 absolventă	 de	Latină,	 urmărește	

viața	termenilor	utilizați,	cu	trimitere	la	Varro	și,	implicit,	la	Ernout	și	Meillet.	Explicațiile	
temeinice,	deși	de	un	dinamism	debordant,	sau	poate	 tocmai	de	aceea,	alternează	 între	
Platon,	Eliade	 și	 contemporani	 de-ai	 noștri,	 oferind	 o	 lectură	 opulentă	 și	 captivantă…	
Trebuie	să	mai	subliniem	în	acest	context	că	în	sfera	inițiaticului,	autoarea	se	oprește	și	
asupra	creștinismului	apostolic,	dar	cu	măsură,	acceptând	ideea	lui	Eliade	după	care	ideile	
Sfântului	Pavel	sunt	orfice”.

Salutăm	așadar	această	apariție	editorială	 și	demersul	 înnoitor	pe	care	autoarea	
l-a	întreprins	într-un	câmp	de	cercetare	altminteri	supus	riscului	de	cantonare	în	abordări	
lipsite de fertilitate.
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Constantin Elen

Semnale
Termele din castrul legionar de la Potaissa
În	seria	Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum	a	Editurii	Mega	din	Cluj	

Napoca	a	apărut,	recent,	sub	salutara	coordonare	a	prof.	dr.	Mihai	Bărbulescu,	membru	
corespondent	al	Academiei	Române,	volumul-monografie	”Termele	din	castrul	legionar	

de	la	Potaissa”.	Ne	referim	la	coordonare	ca	salutară,	întrucât	
distinsul	cercetător	este,	probabil,	cel	mai	reputat	cunoscător	
al	 orașului	 daco-roman	 de	 pe	 teritoriul	 Turdei	 de	 astăzi,	
căruia	 i-a	 dedicat	 numeroase	 monografii	 și	 studii,	 precum	
”Potaissa.	Studiu	monografic”	 (1994),	 ”Castrul	 legionar	de	
la	Potaissa	(Turda)”	(1997),	”Inscripțiile	din	castrul	legionar	
de	la	Potaissa”	(2012)	sau	”Arta	romană	la	Potaissa”	(2015),	
pentru	a	aminti	doar	aparițiile	editoriale	de	autor.	Recentul	
volum,	la	care	și-au	mai	adus	contribuția	cercetătorii	Cornelia	
și	 Toma	 Bărbulescu,	 Florin-Gheorghe	 Fodorean,	 Pavel	
Huszarik,	 Sorin	 și	 Irina	 Nemeti,	 Luciana	 Nedelea,	 Fabian	
Istvan,	Ana	 Cătinaș,	 Mihai	 Munteanu	 și	 Mariana	Andone	
Rotaru,	 beneficiază,	 așadar,	 de	 o	 expertiză	 de	 excepție	 și,	
totodată,	 se	 constituie	 într-o	 tentativă	 (pe	deplin	 reușită,	 în	

opinia	noastră)	de	actualizare	a	 stadiului	cercetării,	prin	 focusare	–	datele	obținute	din	
cercetarea	de	teren	o	permit	acum	–	pe	un	aspect	particular,	dar	emblematic	al	urbanității	
clasice	romane.	O	apreciere	suplimentară	dăm	și	faptului	că	cercetarea	nu	se	limitează	la	
orizontul	cronologic	antic,	ci	urmărește,	fatalmente	lacunar,	parcursul	istoric	al	termelor	
Potaissei	până	în	medievalitatea	timpurie.

Fibulele de la Durostorum-Ostrov
Arheologii	George	Nuțu	(Tulcea)	și	Dan	Elefterescu	

(Călărași)	ne-au	oferit,	în	cursul	anului	2019,	prin	intermediul	
Editurii	 Universității	 „Alexandru	 Ioan	 Cuza”	 din	 Iași,	
un	 binevenit	 volum	 monografic	 dedicat	 unei	 categorii	
speciale	de	piese	de	vestimentație	antică	descoperite	în	aria	
importantului	centru	urban	antic	și	premedieval	Durostorum.	
Valorificând	 o	 îndelungată	 cercetare	 a	 celor	 doi	 autori,	
volumul	 repertoriază	 cu	 precădere	 descoperirile	 de	 fibule	
ajunse	 în	 colecțiile	Muzeului	Dunării	 de	 Jos	 din	Călărași,	
prezentate	 într-un	demers	 reconstitutiv	al	unui	eșantion	de	
civilizație	antică	dunăreană.	
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Romulus Popovici

Reviste de istorie
Studia Antiqua et Archaeologica Iași
Cel	mai	 recent	număr	al	 revistei	 editate	de	Facultatea	de	 Istorie	a	Universității	

”Alexandru	 Ioan	Cuza”	 din	 Iași,	 Studia Antiqua et Archaeologica	 nr.	 XXV/1,	 aferent	
lunii	august	2019,	include	în	sumarul	său	și	câteva	articole	de	interes	CSDR	Lucus,	pe	
care	 le	vom	evidenția	 aici:	The cult of Mercury in Roman Gaul and Roman Britain	 –	
Nadezhda	S.	Shirokova	(p.	63),	La population 
dans le milieu rural de Capidava	–	Lucrețiu	
Mihăilescu-Bîrliba	 (p.	 75),	 The votive relief 
to Pluto from Nicopolis ad Nestum	 –	 Svetla	
Petrova	 (p.	 95),	 Swastika-shaped fibulae 
with horse-head decorations (Almgren 232) 
from the Roman period in Dobrudja (Moesia Inferior) –	Radu	Petcu	 (p.	 113),	ESB in 
Western Black Sea	–	Maria	Mocanu	(p.	123).	Reținem	și	faptul	că	volumul	Inter Moesos 
et Thraces: The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st–6th Centuries AD) 
al distinsei	noastre	colege	dr.	Agnieska	Tomas	din	Varșovia,	beneficiază	de	o	 recenzie	
semnată	de	Rada	Varga.	

Materiale și Cercetări Arheologice București
Bogatul	 număr	 XV(SN)/2019	 al	 revistei	 Materiale și Cercetări Arheologice, 

publicată	 sub	 egida	Academiei	Române	prin	 Institutul	 de	Arheologie	 ”Vasile	Pârvan”,	
cuprinde	și	o	suită	deloc	restrânsă	de	studii	și	articole	de	 interes	CSDR	Lucus.	Astfel,	
la	 secțiunea	 Epoca	 greacă,	 Pierre	 Dupont	 publică	 Note sur les moyens d’éclairage 
domestique des colons grecs du Pont-Nord	(p.	81),	iar	la	secțiunea	Epoca	romană	reținem	
practic	întregul	sumar:	Clarificări privind două fibule semilunare de la Poiana, judeţul 
Galaţi	 -	Daniel	Spânu	 (p.	85),	Histria. Scanarea laser 3D a Turnului	–	Mircea	Victor	
Angelescu	(p.	89),	Histria – Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii 
dure animale (II) –	Corneliu	Beldiman,	Valentin	Bottez,	Alexandra	Bivolaru	și	Diana-
Maria	Beldiman	 (p.	 105),	Contribuţii la cunoaşterea obiectelor de os şi corn de cerb 
din Municipium Septimium Apulense. Descoperiri recente	–	Mihaela	Bleoancă	și	Florin	
Ciulavu	(p.	123),	Roman and Byzantine coins discovered at Tropaeum Traiani in Sector 
A, between the years 2005–2016	–	Adriana	Panaite	și	Aurel	Vîlcu	(p.	157).	De	asemenea,	
la	 secțiunea	Epoca	migrațiilor	 sunt	publicate	 studiile	Discussions on a bone tool from 
Ipoteşti, Olt County	 de	Andrei	Măgureanu	 (p.	 171)	 și	Pătrunderea slavilor în bazinul 
intracarpatic. Așezarea de la Miercurea Ciuc (Şumuleu) – Grădina Fodorkert	de	Istvan	
Botar	și	Jozsef	Puskas	(p.	191).
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Colocviul Internaţional 
Comunicare și cultură în Romania 

europeană (CICCRE), 
ediția a IX-a, Timișoara, 

12-13 iunie 2020
Cea	de-a	IX-a	ediție	a	Colocviului Internaţional Comunicare și cultură în Romania 

europeană (CICCRE)	 își	 propune	 să	 analizeze	 modul	 în	 care	 memoria	 individuală	 și	
colectivă,	 instituționalizată	ori	nu,	 a	contribuit	 la	 constituirea	unei	 conștiințe	de	 sine	a	
Romaniei	și,	prin	aceasta,	la	dezvoltarea	unor	forme	perene	și	polimorfe	de	civilizație.

În	 dimensiunea	 sa	 identitară,	 păstrătoare	 a	 ideii	 de	 latinitate,	 romanitatea	 s-a	
manifestat	 dintru	 început	 ca	 un	 proces	 de	 sinteză,	 în	 care	 memoriile	 culturale	 ale	
societăților	încorporate	nu	au	fost	radiate	pentru	a	face	loc	unor	constructe	pe	teren	viran,	
ci,	 dimpotrivă,	 au	 fost	 reunite	 într-o	 alcătuire	 unitară,	 care	 a	 îngăduit	 actualizarea	 și	
universalizarea	experiențelor	civilizaționale	locale,	arhaice.	Uitarea,	ca	fenomen	natural	
de	degradare	a	memoriei,	și	„condamnarea	la	uitare”,	ca	formă	instituționalizată	a	acesteia,	
au	operat	și	la	nivelul	excepționalei	sinteze	civilizaționale	care	a	fost	romanizarea,	însă	
doar	 selectiv	 și	marginal,	 cel	mai	 adesea	doar	personalizat,	 prin	mecanismul	 cunoscut	
drept damnatio memoriae.

Formulele	 prin	 care	 s-a	 manifestat	 și	 cristalizat	 memoria	 Romaniei	 acoperă	
întregul	corpus	conceptual	al	acestui	construct	civilizațional.	Sunt,	astfel,	recognoscibile	
ca	arhive	vii	–	ca	memorii	ale	unui	organism	–	limbile	și	literaturile.	În	limba	latină	pot	
fi	identificate	numeroase	prelevări	terminologice	și	semantice	din	limbile	de	substrat,	ca	
grefe	care	au	îmbogățit	zestrea	genetică	a	primului	idiom	ridicat	la	orizontul	globalității.	
Limbile	neolatine	sunt,	fără	excepție,	manifestări	ale	latinei	vii	în	contexte	ferm	definite	de	
moștenirea	prelatină,	dar	și	de	istoria	neliniară	a	contactelor	comunicaționale	ulterioare.	
Însuși	fenomenul	de	relatinizare	a	acestor	limbi	reprezintă	un	apel	la	memoria	lingvistică	și	
culturală,	în	vederea	unei	necesare	evoluții	spre	modernitate.	La	rândul	lor,	literaturile	din	
spațiul	patrimonial	imaterial	al	Romaniei	–	indiferent	dacă	avem	în	vedere	literatura	latină	
clasică	 ori	 expresiile	 sale	 ulterioare,	 postclasice,	medievale,	moderne	 și	 contemporane	
facilitate	de	limbile	neolatine	–	pun	în	valoare	atât	diversitatea,	cât	și	unitatea	unei	memorii	
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civilizaționale	unificate,	reușind	astfel	să	fie	reciproc	traductibile	până	la	gradul	deplinei	
solidarizări	spirituale.

Artele,	 știința,	 filosofia,	 istoria	 –	 expresia	 cea	 mai	 vizibilă	 a	 memoriei	
instituționalizate	–	au,	de	asemenea,	vocația	de	arhive	ale	unei	cunoașteri	și	experiențe	
culturale	rezultate	din	sinteză	și	perpetuate	prin	deschidere.	Descoperirea,	în	fiecare	dintre	
aceste	registre	ale	constructului	civilizațional,	a	stratificărilor	memoriale,	dar	și	a	jocului	
de-a	uitarea,	nu	poate	fi	decât	o	întreprindere	provocatoare	a	spiritului	uman.	Raporturile	
dintre	memorie	și	imaginație,	dintre	memoria	personală	și	cea	colectivă,	precum	și	relația,	
fluidă,	a	memoriei	cu	uitarea	sau,	dimpotrivă,	cu	„abuzurile”	memoriei,	așa	cum	sunt	toate	
dezvăluite	cu	pregnanță	și	de	Paul	Ricoeur,	deschid	alte	căi	înspre	configurarea	acestui	
univers.

Vă	invităm	să	împărtășim	experiențele	investigațiilor	istorice,	filologice,	culturale	
în	 cadrul	 ediției	 a	 IX-a	 a	Colocviului	 Internaţional	Comunicare	 şi	 cultură	 în	Romania	
europeană,	 la	 care,	 ca	 și	 la	 edițiile	 precedente,	 toți	 cei	 interesați	 –	 cadre	 didactice,	
cercetători,	doctoranzi	–	sunt	invitaţi	să	propună	comunicări	pentru	secţiunile	consacrate:	
limba	și	literatura	latină;	limba	și	literatura	română;	limba	română	ca	limbă	străină;	limba	
și	literatura	franceză;	limba	și	literatura	italiană;	limba	și	literatura	portugheză;	limba	și	
literatura	spaniolă;	didactica	 limbilor	 romanice;	 istorie	 și	 religie;	muzică	și	 teatru;	arte	
plastice;	carte	și	bibliotecă.

Această	manifestare	științifică	este	organizată	de	către	Centrul	de	Studii	Romanice	
din	Timişoara	 (CSRT)	de	 la	Facultatea	de	Litere,	 Istorie	 și	Teologie	a	Universității	de	
Vest	din	Timișoara,	în	parteneriat	cu	Universitatea	din	Szeged,	precum	și	cu	Ambasada	
Spaniei,	 Consulatul	 Spaniei	 la	 Timișoara,	 Consulatul	 Italiei	 la	 Timișoara,	 Centrul	 de	
Limba	Portugheză	din	Timișoara	–	Institutul	„Camões”	I.P.	Lisabona,	Institutul	Francez	
din	Timișoara,	Biblioteca	Centrală	Universitară	„Eugen	Todoran”	din	Timișoara.
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Colocviul Internațional 
Receptarea Antichității Greco-
Latine în Culturile Europene, 

ediția a XI-a, Craiova, 
29 mai 2020

Colocviul	internațional	Receptarea Antichității Greco-Latine în Culturile Europene 
intră	 într-o	 nouă	 decadă	 cu	 această	 ediție	 a	XI-a,	 care	 este	Sub semnul legii.	 Pe	 toată	
viețuirea	sa	omul	a	avut	nevoie	de	norme,	de	reguli,	de	legi,	de	reforme,	de	constituții	
prin	care	să-și	organizeze	mai	bine	traiul	său	și	al	comunității	sale.	Așa	cum	natura	își	are	
legile	sale	și	istoria	a	avut	legile	sale,	limba	are	legile	sale,	războiul	are	legile	sale,	arta	își	
are	propriile	legi,	comunicarea	își	are	propriile	legi,	evoluția	societății	are	legi	și	norme,	
mitologia	își	are	o	divinitate	a	legii	etc.

Legea	apare	o	dată	cu	prima	civilizație,	cea	a	Sumerului,	iar	în	civilizația	care	îi	
succedat,	cea	Mesopotamiei,	a	apărut	și	primul	cod	de	legi	al	umanității,	cod	care	îl	înscrie	
definitiv	în	istorie	pe	Hammurabi.	Darius	al	perșilor	prin	reformele	sale	legislative	creează	
un	vast	Imperiu.	Grecii	au	creat	democrația	tot	prin	legi,	prin	reforme,	prin	norme,	prin	
constituții,	 inovând	și	 știința	politicii,	 atribuind	dreptatea	și	 împărțirea	 legii	unei	zeițe,	
care	reprezintă	și	astăzi	justiția.	Romanii	sunt	cei	care	au	dus	legea	la	perfecțiune,	fie	că	a	
fost	vorba	de	reforme,	de	legi,	de	coduri	de	legi,	de	legislatori	transformând	Roma	într-un	
imperiu al legii.

Legea,	 norma,	 regula,	 reforma,	 reglementarea,	 convenția,	 instituționalul	 este	
subiectul	tematic	al	colocviului	nostru,	subiect	care	se	circumscrie	perfect	pe	orbita	celor	
mai	importante	civilizații	indo-europene:	greacă	și	romană,	dar	și	a	celor	influențate	de	
către	acestea.

Invităm	așadar	la	această	a	unsprezecea	ediție	cu	tema	Sub	semnul	legii,	colegii	
din	mediul	academic,	atât	din	 țară,	cât	 și	din	străinătate,	cadre	didactice,	cercetători	 și	
doctoranzi.	Sugerăm	tuturor	celor	interesați	abordarea	tematicii	propuse	prin	intermediul:

o	științelor	juridice	(istoria	dreptului,	doctrină,	legislație,	izvoare	etc.)
o	științelor	militare,
o	științelor	economice,
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o	științelor	politice,
o	științelor	comunicării,
o	filologiei,
o	artei,
o	culturii	și	civilizației,
o	istoriei	și	a	științelor	auxiliare	ale	acesteia,
o	mitologiei	și	filosofiei,
o	imagologiei	și	mentalităților,
sau	prin	intermediul	oricărui	mijloc	metodologic	potrivit.
Limbile	 în	care	se	desfășoară	colocviul	și	cele	ale	 lucrărilor,	care	vor	fi	supuse	

unui	proces	de	peer	review	pentru	a	fi	publicate	sunt:	româna,	franceza,	engleza,	spaniola,	
italiana.

Colocviul	 este	 organizat	 de	 Universitatea	 din	 Craiova,	 prin	 Departamentul	 de	
Limbi	 Romanice	 și	 Clasice	 al	 Facultății	 de	 Litere,	 sub	 patronajul	 Societății	 de	 Studii	
Clasice.
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