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Laurențiu Nistorescu

Solidarități și structuri
protonaționale în Antichitatea
romano-italică
Solidarities and protonational structures
in Romano-Italic Antiquity
Abstract: Macro-communitar solidarity is a key element in the articulation
and manifestation of a national political body. The first manifestation of
this kind in the European space, which proves transgenerational stability,
is the solidarity around Rome of the ethno-political communities and
urban autonomies in central and partly southern Italy, in the context of
Hannibal’s invasion of this peninsula.
Keywords: Rome, Italy, macro-comunitar solidarity, nation, protonation,
metanation
Cuvinte-cheie: Roma, Italia, solidaritate macrocomunitară, națiune,
protonațiune, metanațiune

Considerații preliminare
Dicţionarele generaliste nu sunt prea generoase cu termenul naţiune. Cel mai
uzitat dicţionar românesc, spre exemplu, celebrul DEX, se limitează la cheia “comunitate
stabilă de oameni, istoriceşte constituită ca stat, apărută pe baza unităţii de limbă, de
teritoriu, de viaţă economică şi de factură psihică, care se manifestă în particularităţile
specifice ale culturii naţionale şi în conştiinţa originii şi a sorţii commune”1. Un alt
dicționar generalist2 reține definiţia “formă istorică de comunitate umană, apărută în
perioada de trecere de la feudalism la capitalism, şi caracterizată prin comunitate de
limbă, de teritoriu, de viaţă economică şi de factură psihică, manifestate, în esenţă, în
comunitatea culturii naţionale şi în originea conştiinţei comune” – diferenţa specifică
faţă de cheia DEX fiind asocierea, inevitabilă în contextual istoric al editării dicţionarului
1
2

DEX 1998, s.v.
DGLR 1987, s.v.
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în speţă, dintre naţiune şi etapa istorică a “trecerii de la feudalism la capitalism”. Ambele
dicţionare dau ca sinonim integral pentru naţiune un termen asupra căruia vom mai reveni:
naţie. Similar procedează şi un dicţionar specializat, dar nespecific, cel de neologisme3,
pentru care naţiune se traduce prin “formă de comunitate etnică-socială a oamenilor,
produs al dezvoltării societăţii pe o treaptă superioară, având ca trăsături definitorii
comunitatea de teritoriu, a intereselor economice, a originii limbii şi culturii, o anumită
factură psihică”.
Laconicitatea dovedită de dicţionarele româneşti, în această privinţă, se regăseşte,
dacă nu cumva este efectiv generată de atitudinea similară a dicţionarelor din occident.
Astfel, pentru dicţionarele generaliste britanice4, nation are sensul de a large body of
people united by common descent, culture, or language, inhabiting a particular state
or territory, fiind, totodată, reţinut etimonul latin nasci „be born/a (se) naşte”. Oarecum
similar procedează referenţialul Larosse (deopotrivă, le grad5 şi le petit6), care reţine,
pentru acelaşi termen nation, semnificaţiile grand commnauté humaine, le plus souvent
installée sur un méme territoire et qui posséde une unité historique, liguistique, culturelle,
économique plus ou mois forte, respectiv, communaute politique distincte des individus
qui la composent et titulaire de la souveraineté. Mai multă atenţie pentru nuanţe dovedeşte
omologul Robert7, pentru care nation înseamnă groupe d’hommes aux-quel on suppose
une origine commune, dar şi groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise
par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun, respectiv, groupe humain
constituant une communauté politique, établie sur un territoire défini ou un ensemble
de territoire définis, et personnifiée par une autorité souveraine, în fine, ensemble des
individus qui composent ce groupe.
DNeo 1978, s.v.
COED 2005, s.v.
5
Le Grad Larousse, Paris, 1991, vol. 7, p. 2142
6
Le Petit Larousse, Paris, 2004, p. 724
7
Le Petit Robert - dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1990, p. 1256
3
4
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Există, desigur, şi tentative mai ambiţioase de definire a naţiunii, aproape inevitabil,
aparţinând dicţionarelor şi enciclopediilor specializate, dar şi în aceste cazuri, regula o
constituie atitudinea evazionaistă, de aproximare. Relativ puţinele abateri de la regulă
sunt, mai frecvent, criticabile - singurul exemplu asupra căruia ne vom opri, întrucât
este mai la îndemâna cititorului român, dar și pentru că el exprimă unul dintre cele mai
răspândite vicii de definire ale națiunii8, fiind cel oferit de adaptarea pentru limba română
a unui dicţionar de sociologie Larousse9. Conform acestuia, „naţiunea reprezintă un mod
de regrupare a indivizilor în societate, apărut în Europa în secolele al XIV-lea şi al XVlea, dezvoltat în secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea şi extins în secolele al XIX-lea şi al
XX-lea” cu „lămuritorul” adaos că, „în secolul al XX-lea, lumea întreagă caută să imite
această organizare” şi o serie de alte câteva consideraţii reluând, în cel mai bun caz,
textele oferite de dicţionarele generaliste.
Lesne de înțeles de ce, abordările socio-antropologice – orizontul proxim de
investigare științifică al acestei problematici – au depășit acest blocaj conceptual care,
tributar limbajului curent, continuă să domine demersurile istoriografice la temă. Nu este
însă în intenția noastră să dezvoltăm, aici, o teorie a națiunii și nici măcar să subscriem la
unul sau altul dintre modelele teoretice deja formulate. Excursul de mai sus are rolul de a
oferi suportul conceptual minimalist pentru o teză pe care am mai exprimat-o – anume, că
existența națiunii poate fi identificată încă din Antichitatea clasică europeană – și pe care o
reluăm acum într-un exercițiu aplicativ ce ține să pună în evidență două aspecte de realitate
istorică factuală nemijlocit relaționate cu acest tip de organizare socială: o manifestare
de solidaritate macrocomunitară și, respectiv, unul dintre instrumentele instituționale
asociabile manifestării în cauză. Cele două aspecte sunt localizabile geo-temporal în Italia
ultimelor două decenii ale secolului III î.Hr., mai precis în timpul confruntării Romei cu
armata de invazie a generalului cartaginez Hannibal.

Arhitectura politică a Italiei din ajunul campaniei lui Hannibal
În primăvara anului 218 î.Hr., la un an de la declanșarea incidentelor din Saguntul
hispanic10 (moment de debut a ceea ce va deveni între timp al doilea război punic11),
generalul cartaginez Hannibal traversa Alpii cu o armată de invazie care va staționa în
Peninsula Italică vreme de 16 ani, constituind o provocare de cea mai mare gravitate
pentru Roma și sistemul său hegemonic. Este imperativ să ne amintim că, la data sosirii
lui Hannibal în Italia, Roma își instituise autoritatea cvasiexclusivă asupra a mai bine
de trei sferturi din Peninsulă, precum și a celor trei mari domenii insulare din vecinătate
(Corsica, Sardinia și Sicilia), însă, pe de o parte, această autoritate fusese impusă aproape
Vorbim de viciul de definire (sau de o definiție vicioasă) în paradigma logicii. După cum stipulează explicit
teoriile definiției, aceasta poate fi construită pe modele relaționale, esențiale, genezice sau operaționale
(atunci când este vizată natura definitorului), în logică indicativă, inductiv-recursivă, caracterială sau
axiomatică (atunci când este vizat modul definitului) ș.a.m.d., însă niciodată prin contextualizare exogenă,
așa cum este cazul definiției vicioase de tipul ”națiunea este atunci când…”.
9
Larousse, Dicţionar de sociologie, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti 1996, pg. 188-189
10
Polybius 3, 8
11
Briscoe 2008, p. 44 și urm.
8
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fără excepție prin mijloace violente și doar de puțină vreme (în cele mai multe cazuri
putând vorbi de una până la trei generații în urmă), iar pe de alta, nu îmbrăcase forma
unei integrări statale efective, ci doar pe aceea, mult mai laxă, a constituirii unui agregat
de alianțe și vasalizări/federări cu nimic diferit sub aspect structural de experiențele
polarizatoare mai mult sau mai puțin contemporane din Peninsula Greacă (precum, spre
exemplu, Liga Acheeană). Să detaliem.
Exceptând consecințele primei confruntări dintre Roma și Cartagina (din anii
264-241 î.Hr.12), status-quo-ul politic pe care l-a găsit Hannibal în Italia a fost generat
de victoriile înregistrate de Roma în cursul celor trei așa-numite războaie samnite
(confruntările cu diferite coaliții de populații italice din perioada anilor 343 – 290 î.Hr.) și,
respectiv, în consecința războiului cu regatul Epirului (anii 280-275 î.Hr.). Rând pe rând,
Roma și-a instituit autoritatea – mai întotdeauna în mod gradual și cu unele refluxuri și
reveniri impuse de rezultatele confruntărilor militare asociate – asupra latinilor, sabinilor,
etruscilor, volscilor, campanilor, umbrilor, picentilor și samniților (neamuri și confederații
preromane ale Italiei centrale)13, pentru ca victoria împotriva regelui Phyrrhus al Epirului
să aducă sub hegemonia Romei și întreg sudul peninsulei – regiune cunoscută atunci drept
Grecia Magna, în care, alături de numeroase colonii grecești, locuiau neamurile autohtone
ale apulilor, messapilor, lucanilor și bruttilor14. Mijloacele prin care aceste formațiuni etnopolitice au fost aduse în stare de subordonare față de Roma au inclus, pe lângă constituirea
unor instrumente politico-juridice adecvate (tratatele de pace, fiecare dintre ele generând
cazuri particulare și nu o practică unitară, dar și impunerea unor noi constituții urbane15),
confiscarea de teritorii (atribuite ulterior coloniștilor romani), divizarea formațiunilor
constitutive, înlăturarea și frecvent lichidarea fizică a liderilor antiromani, acordarea
cetățeniei romane16 și a unor privilegii economice grupărilor colaboraționiste ale elitelor
locale (în paralel cu aservirea unor importante segmente de populație din comunitățile
învinse, prizonieri de război și nu numai17), instalarea de garnizoane și coloniști romani
ș.a.m.d., nu în ultimul rând mobilizarea de unități aliate care vor fi puse în subordinea
unităților militare de drept roman.
Întrucât cetatea Capua18 va deveni excepția exemplară a problematicii aici analizate,
Printre consecințele majore ale acestei conflagrații, adjudecate de Roma, se numără (din perspectiva pe
care o analizăm aici) trecerea marilor insule Corsica, Sardinia și parțial Sicilia de sub autoritatea cartagineză
sub cea romană.
13
Cornell 2008, p. 351 și urm.
14
Franke 2008, p. 481 și urm.
15
Trebuie amintit faptul că și dreptul intern al cetății Roma a cunoscut în aceeași perioadă importante
inovații, precum, în anul 311 î.Hr., dreptul acordat plebei de a alege tribuții militari (Titus Livius 9, 30) sau,
în anul 300 î.Hr., dreptul acordat plebeilor de a deveni preoți (Titus Livius 10, 6).
16
Frecvent, cetățenia acordată era inițial doar onorifică (fără drept de vot), așa cum a fost cazul în anul
306 î.Hr., când o parte a elitei hernicienilor a primit acest titlu (Titus Livius 9, 43). În alte cazuri, cetățenia
acordată liderilor colaboraționoști pare a fi fost deplină dintru început, precum la Arpinum și Trebula în anul
303 î.Hr. (Titus Livius 10, 1).
17
Numai în intervalul 297-293 î.Hr., din cursul celei de-a treia confruntări cu samniții, Roma a transformat
în sclavi peste 65 de mii de prizonieri aparținând neamurilor etrusc, samnit și altor grupări și cetăți aliate cu
aceștia (Cornell 2008, p. 389, tabelul 8)
18
Inițial o așezare etruscă, cetatea Capua va deveni una dintre metropolele neamului campanilor după anul
423 î.Hr., an în care coloniștii campani admiși în cetate au răsturnat prin violență elita conducătoare estruscă
12
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vom detalia și mai mult procesul de subordonare a sa față de Roma. În anul 343 î.Hr., aflați
sub amenințarea samniților, Capua a solicitat sprijinul politic și militar al Romei, punânduse sub protectoratul permanent al acesteia19. La finalul primului război cu samniții, Roma,
victorioasă, a acordat elitei din Capua (unui număr de 1.600 de cavaleri, potrivit lui Titus
Livius) privilegii economice și cetățenia romană onorifică20. Câteva decenii mai târziu (în
ultimul deceniu al secolului IV î.Hr., mai precis), integrarea acestei cetăți în arhitectura
statală romană a dobândit și o expresie logistică
majoră, Capua fiind legată de Roma prin notoria
Via Appia21. Cetatea campană a rămas fidelă Romei
în cursul campaniei regelui Pyrrhus al Epirului în
sudul Italiei, dar s-a raliat mișcării de contestare a
hegemoniei romane de către Liga Latină din anii
343-338 î.Hr., fiind, ca și celelalte cetăți ale ligii,
înfrântă și colonizată cu cetățeni romani deplini22.
Înfrângerea Romei la Furcile Caudine din cursul
celui de-al doilea război samnit (mai exact din
anul 321 î.Hr.) prilejuiește locuitorilor din Capua o manifestare de solidaritate cu Roma,
ei furnizând militarilor romani învinși hrană, haine și echipamente23. Doar câțiva ani mai
târziu, însă, în 318 î.Hr., Roma intervine în forță la Capua, pentru a înăbuși tulburările
interne de acolo, intervenția soldându-se, printre altele, cu decizia de a forma două noi
triburi capuane: ufertinii și falernienii24. De-a lungul următorului secol, nimic nu pare să
fi contestat hegemonia Romei la Capua și autoritatea locală a elitelor filoromane, ceea ce
face și mai interesantă trecerea capuanilor de partea lui Hannibal, în anul 216 î.Hr.
Așadar, raporturile instituite de Roma cu celelalte comunități etno-politice din
centrul și sudul Peninsulei Italiene, în procesul de apropiere a acestor teritorii din ajunul
invaziei cartagineze, nu păreau a constitui premisa unei manifestări generale de solidaritate
în fața provocării lui Hannibal, ci mai degrabă motivele pentru o rapidă destructurare a
arhitecturii de putere politico-militară construită de Roma – repetăm, prin forță – în cursul
secolelor anterioare. Desfășurarea ulterioară a evenimentelor avea să demonstreze însă
contrariul.

O paradoxală solidaritate panitalică
Traversarea Alpilor de către armata lui Hannibal, în cursul iernii dintre anii 218217 î.Hr., a surprins Roma, dar aceasta era deja pe picior de război și a putut deplasa
importante contingente spre nordul peninsulei. Forța de atac a cartaginezilor și aliaților
(Titus Livius 4, 37). Începând din secolul IV î.Hr., Capua a polarizat cea mai importantă confederație a
orașelor-stat campane (Cornell 2008, p. 359).
19
Titus Livius 7, 31
20
Titus Livius 8, 13
21
Cornell 2008, p. 372
22
Wallbank et alii 2008, p. 660 (tabelul cronologic). Celelalte orașe-stat ale Ligii Latine care au suportat
aceeași sancțiune au fost Velitrae, Fundi, Formiae, Suesulla și Cumae.
23
Titus Livius 9, 6-7
24
Titus Livius 9, 20
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lor – recent înfrânți de Roma, celții din neamurile boilor și insubrilor s-au alăturat
imediat armatei de invazie, atacând pe cont propriu avanposturile romane de la Placentia,
Cremona și Mutina – s-a dovedit însă neașteptat de puternică, romanii înregistrând
aproape imediat o înfrângere severă; o a doua va urma peste numai patru luni, soldânduse (pentru Roma) cu pierderi de peste 15.000 de luptători, printre aceștia numărându-se
și consulul C. Flaminius25. Cea de-a doua armată romană, aflată sub comanda celuilalt
consul, Servilius Geminus, fiind la rândul ei izolată de capitală, pentru Roma și aliații
săi părea să se fi conturat contextul unui dezastru nemaicunoscut de la invazia galilor
din anul 390 î.Hr. Un prim semn că situația avea să fie diferită a apărut însă chiar în
”prima linie” a confruntărilor, colonia romană Placentia reușind să facă față atât atacurilor
anterioare ale galilor trecuți de partea lui Hannibal, cât și intervenției corpului principal
al armatei cartagineze26. Câteva săptămâni mai târziu, și coloni Spoletum va reușit să-i
opună, cu succes, rezistență lui Hannibal, acesta formându-și o opinie (potrivit lui Titus
Livius27) despre dificultățile pe care va avea să le întâmpine în eventualitatea unui asalt
direct asupra Romei.
În pofida rezistenței de la Placentia și Spoletum și, respectiv, a victoriei înregistrate
de comandantul Cornelius Scipio Calvus împotriva flotei cartagineze la gura Ebrului28,
primul an de prezență al armatei cartagineze în Italia se încheia dezastruos pentru Roma,
aceasta pierzând de facto controlul asupra treimii de nord a peninsulei. Iar acțiunile
lui Hannibal în această regiune au urmărit dintru început, în mod evident, intimidarea
elementului filoroman și divizarea aliaților Romei – printre stratagemele utilizate în acest
sens numărându-se devastarea zonelor agricole și jefuirea așezărilor lipsite de apărare29,
umilirea sau chiar lichidarea fizică a prizonierilor romani în paralel cu eliberarea celor
de alte origini30, capturarea unor orașe fortificate și persecutarea liderilor filoromani31,
mituirea unor aristocrați de origine neromană în scopul ruperii alianțelor cu Roma32
ș.a.m.d. Cu toate acestea, în teritoriile care deveniseră teatre de război (Etruria, Umbria
și Campania cu precădere), Hannibal nu a reușit să câștige de partea sa nici o instituție
urbană sau etno-politică, fapt care pare să fi contat decisiv în refuzul Senatului Cartaginei
de a-i trimite, în anul următor, întăririle solicitate33.
Anul 216 aduce câteva modificări semnificative în starea de lucruri instalată după
primul an de invazie. Hannibal și aliații săi celtici reușesc să obțină victorii importante la
Cannae34 și Litana35, să preia controlul asupra teritoriilor din zona Neapolis36, să captureze
Briscoe 2008, p. 49
Titus Livius 21, 57
27
Titus Livius 22, 3
28
Polybius 3, 95
29
Titus Livius 22, 3, Polybius 3, 80
30
Polybius 3, 77
31
Titus Livius 23, 7
32
Titus Livius 22, 13
33
Appian, Hannibal 16
34
Polybius 3, 107
35
Titus Livius 23, 24
36
Titus Livius 23, 1
25
26
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Nuceria37 și – mai ales – să atragă de partea sa cetatea Capua38 și câteva dintre neamurile
din sudul italic (attelanii, calatinii, hirpinii, bruttii, lucanii, precum și o parte a apulilor și
samniților și mai multe cetăți grecești de coasta meridională39) – ceea ce convinge în cele
din urmă Senatul Cartaginei să-i ordone lui Hasdrubal să plece în Italia în sprijinul lui
Hannibal40, dar eșuează în cucerirea așezărilor fortificate Nola41, Casilinum42 și Petelia43,
ultimele două căzând însă în mâna lui Hannibal în anul următor44. Romanii reușesc
să reechilibreze raportul militar de forțe, lichidează în fașă o încercare de răsculare a
sclavilor din capitală pusă la cale de un agent cartaginez45 și recurg, pentru a urma seria
înfrângerilor majore, la strategia evitării confruntărilor armate directe.
În anul următor, însă, Roma începe să recâștige pozițiile pierdute. Câștigă o serie
de confruntări armate cu capuanii (la Cummae46 și în alte confruntări minore) și cu alți
foști aliați secundari trecuți de partea lui Hannibal, înfrânge un corp al armatei cartagineze
de invazie47 și stopează temporar avansarea spre Italia a armatei de sprijin condusă de
Hasdrubal48, nu în cele din urmă pun capăt insurecției sardinienilor49. Hannibal nu mai
reușește, în schimb, decât să-i instituie controlul asupra unor cetăți grecești de pe coasta
sudică (printre ele, Crotona) și să încheie câteva tratate de alianță, irelevante pentru situația
de pe teren, dar cu consecințe majore în evoluțiile geostrategice ulterioare, cu unele regate
din sfera commonwealth-ului elenistic.
În 214 î.Hr., Roma se consideră complet refortificată sub aspect militar și răspunde
tratatelor încheiate de Hannibal intervenind în Apollonia, acțiune ce dă startul conflictului
militar paralel de anvergură ce va fi cunoscut drept ”primul război macedonean”50. În
același timp, Hannibal eșuează în a-și impune controlul asupra întregii regiuni Campania51,
înregistrează înfrângeri la Beneventum52 și pierde cetatea Casilinium53. În 213 î.Hr., Roma
deschide un nou front, în Sicilia, unde demarează asediul cetății Siracuza54, în vreme ce
singurul succes militar, și acela doar parțial, al lui Hannibal, este cucerirea cetății grecești
de coastă Tarentum55. Similar, în 212 î.Hr., în timp ce cartaginezii cuceresc cetatea

Titus Livius 23, 14
Titus Livius 23, 2
39
Titus Livius 22, 61
40
Titus Livius 23, 27
41
Titus Livius 23, 15
42
Titus Livius 23, 17
43
Titus Livius 23, 20
44
Titus Livius 23, 19 și 30
45
Titus Livius 22, 33
46
Titus Livius 23, 35-36
47
Titus Livius 23, 37
48
Titus Livius 23, 28
49
Titus Livius 23, 40
50
Titus Livius 24, 20
51
Titus Livius 24, 12
52
Titus Livius 24, 14
53
Titus Livius 24, 19
54
Polybius 8, 3 și urm., Titus Livius 24, 33
55
Titus Livius 25, 7 și urm. Citadela cetății a rămas sub controlul garnizoanei romane.
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grecească de coastă Thurii56 și-l asasinează pe consulul Sempronius Gracchus57, romanii
câștigă o nouă confruntare cu trupele lui Hannibal la Beneventum58, mențin asediul asupra
Capuăi și-și reinstituie controlul asupra orașului hispanic Saguntum59.
În 211 î.Hr., cursul conflictului din Italia se modifică decisiv. Hannibal
înregistrează o nouă înfrângere în Campania60 și eșuează în instituirea unui asediu asupra
Romei61, iar romanii cuceresc Capua (unde-i
pedepsesc exemplar pe liderii trădători)62 și
Siracuza63. Aceste victorii dau taberei romane
elanul reinstituirii controlului exclusiv asupra
sudului peninsulei, precum și al marilor
insule învecinate: Corsica, Sardinia și Sicilia,
adjudecate în urma primului război punic.
Cetatea Salapia reintră în anul următor sub
control roman64; urmează, la scurt timp,
Agrigentum65. Totuși, în anul 209 î.Hr., Roma
se confruntă cu refuzul a 12 colonii aliate latine de a furniza contingente suplimentare
pentru efortul de război66; dar în același an, pe lângă succesele majore obținute în Hispania
(printre care cucerirea coloniei Carthago Nova67, fapt ce va genera o reorientare masivă
a aliaților cartaginezi către Roma68), romanii preiau controlul asupra unei părți a coastei
meridionale a Italiei, din zona Tarentum69.
În 208 î.Hr., Hannibal reușește să-și pună adversarii în dificultate, prinzând armata
romană într-o ambuscadă lângă Venusia; unul dintre consulii romani este ucis, iar celălalt
rănit70. Dar Roma reușește, la rândul său, să prevină o insurecție urbană la Arretium71
și să câștige importante victorii de etapă pe celelalte teatre de război, în condițiile în
care conflagrația s-a extins semnificativ și în regiunea balcanică. Noua armată cartagineză
ajunsă, într-un final, în Italia, sub conducerea lui Hasdrubal, nu va reuși să modifice cursul
războiului, aceasta eșuând în 207 î.Hr. lângă Placentia72, iar după câteva luni la Sena, unde
Titus Livius 25, 15
Polybius 8, 35, Titus Livius 25, 16-17
58
Titus Livius 25, 13
59
Titus Livius 24, 42. Hispania a rămas, de la debutul noului război contra Cartaginei, teatru de război. De
asemenea, mai ales prin noii săi aliați locali (numidienii în primul rând), Roma a menținut ostilități și în
nordul Africii, în vecinătatea domeniilor Cartaginei.
60
Titus Livius 26, 4, Polybius 9, 3
61
Titus Livius 26, 11
62
Titus Livius 26, 12 și urm.
63
Titus Livius 25, 28 și urm., Polybius 9, 10
64
Titus Livius 26, 38
65
Titus Livius 26, 40
66
Titus Livius 27, 7 și urm. Cele 12 colonii latine vor fi sancționate pentru comportamentul lor în anul 204
î.Hr., după capitularea Cartaginei.
67
Titus Livius 26, 41-51, Polybius 10, 6 și urm.
68
Polybius 10, 34 și urm.
69
Titus Livius 27, 15
70
Titus Livius 27, 25-28
71
Titus Livius 27, 24
72
Titus Livius 27, 38
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Hasdrubal va cădea în luptă73. Controlul roman asupra Peninsulei Italice este, de pe acum,
securizat, trupele romane nemaiavând de rezolvat aici decât lichidarea ultimelor puncte
de rezistență de pe coasta sudică74. Ultimii trei ani ai războiului din Italia vor însemna o
defilare de putere romană în regiune și în afara ei, în pofida sosirii în peninsulă a unei noi
armate cartagineze de sprijin, condusă de Mago, fratele lui Hannibal75.
Cei 14 de ani de campanie hannibalică în Italia76 au solicitat la maximum atât
Roma și Cartagina, cât și numeroasele entități etno-politice și autonomii urbane existente
în peninsulă. Unul dintre cele mai importante aspecte este situația resurselor umane, ajunsă
pentru unii combatanți în pragul epuizării. Diodorus Siculus nu va ezita, mai târziu, să
evoce chiar secătuirea de oameni a adversarilor lui Hannibal77. Și nu va exagera deloc.
O dovadă în acest sens o constituie chiar recensămintele efectuate de autoritățile Romei,
care consemnează cu rigurozitate o scădere a numărului cetățenilor romani de la 270.713
în anul 234 î.Hr. la 137.108 în anul 209 î.Hr.78 – adică o veritabilă înjumătățire, motivată
în primul rând de pierderile de pe câmpurile de luptă, dar și de devastarea unora dintre
coloniile romane de către armata de invazie, de abandonarea cetățeniei romane de către
unele grupări aristocratice neromane din peninsulă, nu în ultimul rând, de sancționarea cu
deposedarea de cetățenie a romanilor defetiști79. Indubitabil, secătuirea resursei umane apte
de luptă a constituit și principala motivație a celor 12 colonii care au refuzat, în ultimii șase
ani de invazie, să mai furnizeze Romei contingentele la care se obligaseră prin tratate.

Instituții și mutații formative ale protonațiunii romano-italice
Elementul excepțional al acestei narațiuni, și anume solidarizarea cu cauza Romei
a populațiilor din centrul Italiei (și, parțial, din sudul peninsulei), în pofida faptului că
acestea ajunseseră relativ recent și prin forță sub hegemonia Cetății Eterne, nu poate
fi tratat ca o manifestare marginală a ansamblului factual. Comunitățile neromane din
trena Romei nu sunt observatori pasivi ai conflictului, pentru a presupune, eventual, că au
adoptat o atitudine de necombativitate, subordonându-se în cele din urmă învingătorului.
Dimpotrivă, ele suportă în aceeași măsură ca Roma și uneori la nivele proporționale mai
dure contextul generat de invazia cartagineză în Italia: distrugerea resurselor agricole,
jefuirea așezărilor nefortificate, asediile în unele cazuri, prăbușirea relațiilor comerciale
regionale și celelalte efecte ale instituirii unui climat generalizat de insecuritate. Practic
fără excepție, ele participă la efortul de război cu importante resurse umane: mai mult de
jumătate din efectivele puse de Roma pe câmpurile de luptă sunt recrutate dintre aliați
– iar în cazurile marginale în care abandonează legăturile cu Roma (așa cum este cazul
Titus Livius 27, 47 și urm.
În 205 î.Hr. va fi recucerit de către forțele romane și cel mai sudic punct fortificat, cetatea grecească Locri
(Titus Livius 26, 6)
75
Titus Livius 28, 46 și urm.
76
Formal, cel de-al doilea război punic se va încheia în anul 201 î.Hr., dar principalele desfășurări din anii
203 -201 î.Hr. vor avea loc în afara Italiei.
77
Diodorus Siculus 29, 19
78
Franke 2008, p. 329, cu trimiterile aferente la Titus Livius
79
În anul 214 î.Hr., cenzorii vor retrage cetățenia și privilegiile aferente pentru 2.000 de romani care s-au
sustras obligațiilor militare (Titus Livius 24, 18)
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cetății Capua), efortul militar nu încetează, pentru că au de făcut față confruntărilor armate
cu fosta metropolă.
În mod neechivoc, efortul de război solicită în primul rând elitele acestor comunități
neromane ajunse sub tutela Romei. Aceste elite, care sunt prin natura lor formatoare ale
voinței politice ale comunităților respective și nucleele de manifestare autonomă, sunt
nemijlocit implicate în afacerile de război și în operațiunile militare, care atrag asupra lor
o rată de decimare net superioară celei suportate de membrii obișnuiți ai comunităților în
cauză. Tot elitele locale sunt cele care suportă sancțiunile – fie ele aplicate de invadatorii
cartaginezi sau de autoritățile revanșarde romane80 - și, în cazurile în care s-a recurs la
acest instrument, reorganizarea politico-administrativă a comunității locale în speță.
Dar nici complexul inamicului comun, nici procesul de disoluție a elitelor locale
nu pot explica suficient manifestarea generală de solidaritate cu Roma a unor grupări
intrate sub autoritatea centrului de putere de pe Tibru cu doar două sau trei generații mai
devreme, aproape fără excepție prin recurgerea la forță. Pentru a diagnostica corect starea
de fapt din deceniul hannibalic (nota bene, o stare de fapt fluidă), trebuie să nu scăpăm
din vedere câteva aspecte-cheie ale consecințelor sale, în primul rând faptul că mutațiile
social-politice generate au fost profunde și de lungă durată. Fără a intra aici în prea multe
detalii, vom afirma că mai sus invocatele aspecte-cheie constituie indiciul esențial că ne
aflăm în fața unor mutații generate de existența și manifestarea unui așezământ instituțional
specific - și nu avem rezerve în a identifica acest așezământ ca fiind constituit în jurul unei
instituții fundamentale a societății romane: cetățenia.
Formal, cetățenia81 nu este o creație a Romei și nici măcar a spațiului italic, ea
fiind întâlnită (și încă cu multe secole mai devreme) practic în orice zonă a spațiului
circummediteranean în care ființau orașe-stat82. Nespecific Romei este și modelul
”cetățeniei în trepte” existent la data invaziei punice în Italia: rezultat al numeroaselor
frământări politice intra-muros, care vizează extinderea privilegiilor elitei conducătoare
inițiale, cetățenia romană este, în ajunul provocării hannibalice, organizată pe clase
ierarhice riguros delimitate și normate, și anume ordinul senatorial, ordinul ecvestru și
cvasiordinul plebeic, subiecții individuali ai statului roman aflați în afara acestora fiind
lipsiți de orice reprezentare politică. În fine, nici extinderea extra-muros a cetățeniei, prin
colonizări și/sau atragerea reprezentanților unor elite neromane, nu este o particularitate
eminamente romană, aceste practici fiind întâlnite frecvent și în cazul comunităților statalurbane elenistice.
Ceea ce este propriu Romei, în schimb, este scara la care se utilizează și
instrumentează cetățenia. Astfel, în ajunul confruntării în Italia cu Cartagina, dar și la o
În anul 213, trupele romane masacrează o mare parte a locuitorilor cetății Henna, care, la trecerea de
partea lui Hannibal procedase la rândul ei la masacrarea garnizoanei romane (Titus Livius 24, 37)
81
În manifestarea sa primară (care va rămâne definitorie până în epoca modernă), cetățenia este
instituționalizarea apartenenței la cetate – la cetatea propriu-zisă în cazul orașelor-stat din epocile arhaice și
medievale, la cetatea figurată în cazul statelor eminamente teritoriale.
82
Cetățile din Ionia și, mai apoi, din întregul spațiu grecesc instituționalizează cetățenia încă din secolele
VII-V î.Hr., extinzând acest model prin prolifica lor colonizare maritimă. În cadrul unor procese mai mult
sau mai puțin distincte, cetățenia apare și în mediile de colonizare feniciană (Cartagina este ea însăși o
cetate-stat care utilizează această instituție), dar și în alte spații, precum, bunăoară, cel etrusc preroman.
80
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generație după această experiență traumatizantă (mai exact, în anii 234 î.Hr. și, respectiv,
179 î.Hr.), numărul cetățenilor romani – adică exclusiv bărbați apți de serviciu militar și
de exercitare a magistraturilor asociate – depășește un sfert de milion83, corespunzând unei
populații cetățenești generale de 1,1 – 1,3 milioane locuitori84. Peste alte trei generații,
populația cetățenească romană se apropie de două milioane de oameni (394 de mii de
cetățeni propriu-ziși, în termenii riguroși ai recensământului anului 115 î.Hr.), alți 1,2
milioane de bărbați apți militar85 aparținând comunităților de origine latină și asociată
(Soci et Latini, în termenii epocii)86 beneficiind la rândul lor de un statut cvasicetățenesc87.
Chiar în condițiile acestei creșteri cantitative mai mult decât semnificative, cetățenia
romană a fost atribuită celor din afara ”cetății instituționale” a SPQR cu multă reținere,
în acest sens fiind de citat inițiativa legislativă formulată după înfrângerea de la Cannae
din 216 î.Hr., ca din fiecare oraș latin să se aleagă câte doi senatori cărora să li se acorde
cetățenia (și implicit, câte un loc în Senatul Romei), inițiativă pe care Senatul a respins-o
tranșant88. Modul privilegiat de utilizare a cetățeniei a rămas, chiar și pe durata provocării
hannibalice, a rămas însă cel al colonizărilor – în egală măsură, al înființării de localități
Franke 2008, p. 329
Pentru a obține populația totală a statului roman (adică a SPQR - Senātus Populus que Romanus), la aceste
cifre trebuie adăugate încă câteva sute de mii (probabilistic, între două și cinci) de subiecți lipsiți de drepturi
ai Romei: sclavi propriu-ziși, deditici, imigranți neintegrați ș.a.
85
Respectiv, în termeni de populație generală a claselor (cvasi)cetățenești, circa 5,5 – 6 milioane locuitori.
86
Aceste comunități de latini și soci sunt, în cvasitotalitatea lor, cele care au rămas fidele Romei în cursul
campaniei lui Hannibal în Italia.
87
O cetățenie parțială (lipsită, în primul rând, de componenta drepturilor politice, dar care le asigura
accesul la privilegii social-economice importante, precum cel de a obține loturi din ager publicus), pe care
beneficiarii au considerat-o însă, de la un anumit moment, insuficientă, așa cum o va demonstra Războiul
Aliaților din anii 91-87 î.Hr.
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Titus Livius 27, 16.
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cu statut de colonii romane89 și al stabilirii de comunități de cetățeni romani (în asociere
cu garnizoanele de control) în cetățile fără drept roman.
La dispoziția acestei macrocomunități de cetățeni romani (și, parțial, de
cvasicetățeni) au fost mobilizate resurse pe care, înaintea Romei, nu le putea controla nici
o cetate-stat, ci doar statele eminamente teritoriale (regate și imperii) care nu operau cu
instituia cetățeniei. Principala astfel de resursă a fost, firesc, cea funciară: în consecința
înfrângerii Cartaginei și aliaților acesteia, Roma a confiscat și trecut în ager publicus
(domeniul public al proprietății de stat) suprafețe agricole estimate între 7,500 și 10.000 de
kilometri pătrați90. Confiscarea a implicat, în multe cazuri, dislocări de populație, măsură
care a limitat și mai accentuat rolul comunităților neromane preexistente; în absolut toate
cazurile, elitele neromane excluse de la accesul la cetățenia romană au fost subminate
economic, chiar ruinate. Carierele, salinele, minele, așezămintele protoindustriale și
vasele comerciale maritime confiscate de la inamic, au contribuit și ele la constituirea unei
baze economice excepționale a statului roman, la care puteau avea acces doar cetățenii (în
ordinea apartenenței la ordinele privilegiate și la grupările politice vremelnic dominante)
și, în anumite limite, cvasicetățenii latini și asociați.
Modul în care elitele Romei au instrumentat cetățenia în timpul și în consecința
imediată a campaniei lui Hannibal în Italia, precum și în primele două generații care
au urmat, au asigurat așezământului politico-juridic preexistent o remarcabilă stabilitate
instituțională91. În profunzimile societății, însă, s-au declanșat mutații profunde, unele
dintre acestea declanșate de atingerea unor mase critice ale acumulărilor cantitative (cel
mai la îndemână exemplu, nici pe departe singurul, fiind extensia exponențială a aparatului
de stat ca urmare a extinderii teritoriale și demografice a ansamblului statal roman),
altele fiind generate de caracterul arbitrar, specific regimurilor oligarhice, al redistribuirii
resurselor publice.
Consecințele mutațiilor din profunzimile societății panitalice nu vor întârzia să
iasă la suprafața vieții politice din așezământul statal roman pe cale să se globalizeze.
Gradual, atitudinile de contestare a hegemoniei romane din partea comunităților
neromane preexistențe în peninsula italică vor glisa spre manifestări politico-militare de
revendicare a privilegiilor cetățenești depline de către categorii tot mai largi de subiecți
ai statului Romei. Acesta este cazul primelor două dintre cele trei așa-numite ”războaie
ale servililor”92: ele au avut ca bază de contestare a Pax Romana în teritoriile anexate de
În anul 201 î.Hr., imediat după capitularea Cartaginei, în Apulia și Samnium sunt constituite primele
comunități de veterani romani, care vor constitui nucleele viitoarelor colonii (Astin et alii 2008, p. 528,
tabelul cronologic).
90
Astin 2008, p. 198
91
Astin 2008, p. 196: ”The constitutional structure was almost unchanged: in form and standing the senatorial
and equestrian classes were much as they had been; the governmental system had its popular elements but
remained predominantly oligarchic in practice”.
92
Bellum Servile în terminologia epocii, care nu se traduce adecvat prin ”războaie ale sclavilor/cu sclavii”,
ci prin ”războaie ale comunităților servile/cu comunitățile servile” (comunități subordonate complet Romei
și deposedate de orice drept). Este vorba de confruntările politico-militare din Italia și teritoriile adiacente,
din anii 135-132 î.Hr., respectiv, 104-100 î.Hr., ambele desfășurate aproape exclusiv în Sicilia. În ceea ce
privește al treilea război al servililor (din anii 73-71 î.Hr., mai cunoscut sub eticheta improprie de răscoala lui
Spartacus), el este de facto un episod al suitei de conflagrații care au jalonat expansiunea metastatului roman
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Roma și în care categoriile de locuitori lăsate fără drepturi politice și social-economice
continuau să constituie majoritatea demografică locală. Odată cu următorul conflict
politico-militar care a bulversat Italia, anume ”războiul aliaților”93, este de remarcat saltul
decisiv de la o manifestare a autonomiei de voință a unor comunități neromane din spațiul
de hegemonie a Romei la una de revendicare a integrării politice depline: pe de o parte,
revendicarea inițiatoare a conflictului a constituit-o solicitarea aliaților Romei de a obține
cetățenia romană, pe de alta, în pofida faptului că pe parcursul desfășurării operațiunilor
militare a existat un episod de secesiune, consecința nemijlocită a conflictului a fost tocmai
satisfacerea acestei revendicări94. Ceea ce a urmat ”războiului aliaților” în plan politicomilitar, pe teritoriul unei Italii astfel rapid romanizate, nu a mai avut, până la erodarea
Imperiului Roman de Apus, decât aspectul revoluțiilor social-politice, prin natura lor
manifestări interne în corpusul politic al unei națiuni stricto sensu.

Câteva observații concluzive de etapă
Când națiunea romano-italică își va afirma conștiința de sine, manifestată în principal
prin corpusurile ideologice fixatoare de ”mituri” fondatoare – Eneida lui Vergilius, Ab urbe
condita lui Titus Livius, dar nu numai – existența acestei națiuni, cea dintâi constituită pe
teritoriului subcontinentului pe care-l numim azi Europa, va fi atins deja maturitatea. Dar
funcționalitatea națiunii romano-italice va fi dintru început limitată și distorsionată de o
altă realitate politico-juridică macrocomunitară, instituită gradual tot în jurul Romei, pe
măsură ce statul acesteia se globalizează și își abandonează fundamentele republicane,
asumându-și formula organizațională a suprastatului de tip imperial: metanațiunea. Având
formal manifestările și caracteristicile structural-constitutive ale națiunii, metanațiunea –
a cărei expresie juridică supremă va deveni Constitutio Antoniniana din anul 212 d.Hr.
– nu va genera solidarități structurale la baza societății și, implicit, nu va fi în măsură
să omogenizeze cultural-civilizațional baza socio-demografică. Deloc întâmplător,
generalizarea cetățeniei prin Constitutio Antoniniana va contribui la manifestările de
secesionism specifice așa-numitei perioadei a ”anarhiei militare” din secolul III d.Hr.
Hazardul istoric, adică cumulul de factori de natură deterministă și nondeterministă
care contribuie la succesiunea procesual-evenimențială, va face ca națiunea romano-italică
să se înstrăineze treptat de metanațiunea romană, în succesiunea mutațiilor generate de
reorganizarea statului de după ”anarhia militară” (centralizarea statului sub Dioclețian,
mutarea capitalei imperiale la Constantinopol, unificarea ideologică prin creștinism,
sciziunea dintre Imperiile de Răsărit și de Apus ș.a.m.d.), astfel că, atunci când împăratul
Iustinian al Constantinopolului va declanșa o Reconquistă a metastatului imperial original,
va eșua tocmai în Italia.
spre Est, cunoscută sub eticheta de ”războaiele mithridatice”; din perspectiva aici analizată, el poate conta în
măsura în care măsoară gradul de disciplină cetățenească scăzută al unei părți a elitelor din Capua, cetatea
marcată de stigmatul trădării în momentul Hannibal, devenită deloc întâmplător punctul de deschidere a
”frontului italic” din perioada celui de-al treilea ”război mithridatic” (anii 75-63 î.Hr.)
93
Bellum sociale în termenii epocii, din anii 91-87 î.Hr.
94
Gabba 2008, p. 104 și urm.
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Remus Mihai Feraru

Cultul zeiței Hekate la Milet
și în coloniile milesiene1
Rezumat: Studiul nostru își propune să abordeze cultul Hekatei la Milet și
în coloniile milesiene întemeiate pe coastele Hellespontului, Propontidei
și ale Pontului Euxin (Marea Neagră). La Milet, Hekate era o divinitate
importantă, precum o dovedește numărul mare de epicleze cu care zeița
era adorată. Hekate era adorată în sanctuarul lui Apollon Delphinios de
la Milet în calitate de zeiță entemenios a acestuia din urmă. Existența
Hekatei în panteoanele coloniilor Miletului (Abydos, Kardia, Prokonnesos,
Cyzic, Sinope, Apollonia Pontica, Anchialos, Odessos, Tomis, Olbia,
Pantikapaion, Gorgippia) poate fi dedusă, cu puține excepții, pe baza
atestării epigrafice a antroponimelor teoforice care derivă de la numele
zeiței. La Olbia și Milet, sărbătoarea Triakades era celebrată în cinstea
Hekatei, în cea de-a treizecea zi a fiecărei luni. Ritualurile celebrate în
cinstea Hekatei în a treizecea zi a lunii coincideau cu cinstirile acordate
morților.
Cuvinte cheie: Hekate, cult, sărbătoare, Milet, colonii milesiene,

Hekate este o divinitate de origine asiatică adoptată de populația de sorginte
greacă. Potrivit lui Hesiod, a cărui mărturie constituie prima apariție literară a Hekatei, zeița
descinde direct din generația titanilor anterioară celei a zeilor olimpieni2. Descrierea Hekatei
în poemul Theogonia a lui Hesiod ne lasă să înțelegem că cultul zeiței exista deja, foarte
probabil, în epoca lui Hesiod (secolul al VIII-lea î. Hr.). Imnul homeric pentru Demetra
care este posterior cu cel puțin un secol Theogoniei lui Hesiod, constituie a doua tentativă
poetică de a-i atribui Hekatei un loc în familia divinităților olimpiene3.
Hekate era originară din sud-vestul Asiei Mici, mai precis din Caria, precum o
dovedesc numeroasele antroponime teofore derivate de la numele zeiței, care sunt atestate
în această regiune; este cazul numelui Ἑκατόμνως de certă origine cariană4. Chiar și numele
Textul acestui articol a fost publicat integral în limba engleză în revista Ziridava, 35, 2021, pp. 107-125.
Hésiode, Théogonie, (1993), vv. 402-452.
3
Zografou 2010, 23-90.
4
Herda 2006, 287 și n. 2037; vezi și Kraus 1960, 24-26; Ehrhardt 1988, I, 173-174; Laumonier 1958, 5531
2
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Hekatei, a cărui semnificație este obscură, provine dintr-o limbă pregrecească, probabil
cea cariană5. Cultul Hekatei ocupă trei zone distincte: partea meridională a Asiei Mici,
Tracia și Attica. În orice caz, Caria pare să fi fost centrul cel mai vechi al cultului zeiței.
În această regiune, Hekate este înrudită cu Cybele frigiană, Artemis din Efes și Afrodita
din Aphrodisias, divinități cu care ea este de multe ori asociată. Din Caria, cultul Hekatei
s-a răspândit la Milet, unde zeița se află într-o strânsă relație cu Apollon. De altfel, prima
dovadă concretă cu privire la cultul Hekatei o reprezintă un altar arhaic consacrat zeiței –
datat la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr. –, care a fost descoperit în sanctuarul lui Apollon
Delphinios de la Milet6.
Având în vedere că zeița Hekate era originară
din sud-vestul Asiei Mici și mai ales că ea ocupa un loc
important în panteonul Miletului, este foarte probabil ca
cultul Hekatei să fi fost moștenit de coloniile milesiene
din metropola lor. Plecând de la această premisă, studiul
nostru își propune să abordeze cultul Hekatei la Milet și
în coloniile sale întemeiate pe coastele Hellespontului7,
Propontidei8 și ale Pontului Euxin (Marea Neagră) (Fig. 1,
2). În primul rând, studiul nostru are ca obiect cercetarea
epiclezelor purtate de către Hekate, a lăcașurilor de cult
și sărbătorilor consacrate zeiței, precum și a ritualurilor
aferente acestora.
Cercetarea noastră se bazează pe studiul documentelor epigrafice, literare, arheologice (basoreliefuri) și
numismatice. În majoritatea cazurilor, dovezile referitoare
la cultul Hekatei, anterioare epocii elenistice sunt foarte
rare sau lipsesc cu desăvârșire atât la Milet, cât și în
coloniile sale. Existența Hekatei în panteoanele Miletului
și ale coloniilor sale poate fi dedusă, cu puține excepții,
pe baza atestării epigrafice a antroponimelor teoforice – derivate de la numele zeiței –
în onomastica milesiană și a coloniilor Miletului. Identificarea Hekatei în basoreliefuri
pune adesea probleme, întrucât în iconografia cultică reprezentarea Hekatei este foarte
apropiată de cea a Artemisei; suprapunerea dintre aceste două zeițe merge în unele cazuri
până la o identificare perfectă care se exprimă prin similitudini iconografice (Fig. 3, 4).
De altfel, absența monumentelor cultice consacrate Hekatei în multe cetăți se datorează
554; Nilsson 1906, 395; 397-398.
5
Herda 2006, 287 și n. 2037.
6
Milet I.3, 129, r. 2-7, p. 275.
7
Hellespontul (astăzi strâmtoarea Dardanele) este singura cale navigabilă care leagă Marea Egee de Marea
de Marmara (Propontida), vezi Loukopoulou 2004, 900-902.
8
Propontida (astăzi Marea de Marmara) separă Tracia de Asia Mică, incluzând ambele țărmuri ale Mării de
Marmara. La sud-vest, strâmtoarea Hellespont separă Propontida de Marea Egee; la nord-est, Propontida
este separată de Pontul-Euxin prin strâmtoarea Bosfor. Grecii înșiși au considerat Propontida drept un bazin
de intrare, înainte de a pătrunde în Marea Neagră; de aceea, ei au numit-o Προποντίς (“marea înainte de
mare [Pontul-Euxin]”), vezi Avram 2004, 974-976.
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probabil imaginii inexacte a zeiței care se confundă foarte adesea cu Artemis9. În schimb
la Milet, Hekate avea o veche tradiție cultică, pregrecească, spre deosebire de Artemis
Chitone al cărui cult fusese instituit mai târziu de către colonizatorii ionieni în frunte cu
Neleus. Vechimea cultului Hekatei prin raport cu cel al Artemisei Chitone ar putea explica
de ce Hekate nu fusese asimilată cu Artemis la Milet și Didyma, așa cum se întâmplase în
alte cetăți grecești.
Întrucât, cu excepția atestării cultului Hekatei de către Hesiod, cele mai vechi
mărturii cu privire la cultul zeiței provin din Miletul arhaic, colonia sa Olbia și de la
Didyma, Theodor Kraus presupune că includerea Hekatei cariene în panteonul grecesc
ar fi avut loc la Milet în perioada cuprinsă între colonizarea ioniană și epoca geometrică,
cândva între secolele XI-IX î. Hr.10. Atestarea cultului Hekatei la Selinunt, o colonie a
Megarei, ar putea implica faptul că, cultul zeiței era deja răspândit pe teritoriul Greciei încă
din timpul colonizării mai vechi din secolele VIII-VII î. Hr.11.

1. Cultul Hekatei la Milet
La Milet, Hekate era o divinitate importantă, precum o dovedește numărul mare de
epicleze cu care zeița era adorată. Existența Hekatei în panteonul Miletului poate fi dedusă
pe baza atestării epigrafice a antroponimelor teoforice – derivate de la numele zeiței – în
onomastica milesiană. Numele teoforice grecești precum Hekataios și Hekatokles, care
derivă de la Hekate, sunt atestate la Milet încă din epoca arhaică12.
Cultul Hekatei era practicat încă de la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr., precum
atestă o dedicație gravată pe un altar descoperit în Delphinion, care îi fusese consacrată
zeiței de către doi prytani milesieni: “............/ Εὀθρασ ...... /..Λεωδάμας / Ὀνάξο πρυτ[α]/
νεύοντες ἀ/νέθεσαν τἠ/κάτηι”13. Aceasta este cea mai veche mărturie cu privire la
cultul Hekatei, descoperită în Caria, unde nu există alte documente anterioare secolului
al II-lea î. Hr. referitoare la cultul zeiței. Hekate primește astfel un cult în temenosul
lui Apollon Delphinios de la Milet; cu alte cuvinte, zeița devine enteménios theá a lui
Apollon Delphinios. Dedicația consacrată zeiței de către prytanii milesieni face aluzie la
caracterul civic al Hekatei. Faptul că magistrații săvârșesc acest gest cultual într-un mediu
apollinic nu este deloc inexplicabil. Precum Apollon, numit el însuși πρύτανις, joacă un
rol politic important14, Hecate ar putea să-și găsească un loc în sanctuarul său în calitate
de protectoare a comunității civice. De asemenea, o dedicație arhaică în cinstea Hekatei a
fost descoperită în localitatea Monodendri, la mijlocul traseului urmat de procesiunea pe
Ehrhardt1983, 174.
Kraus 1960, 21-22.
11
Herda 2006, 284 și n. 2010 ; la Selinunt, Hekate dispunea de un mic sanctuar la intrarea în sanctuarul
Demetrei Malophoros care datează din 590-580 î. Hr.. Hekataionul de la Selinunt este cel mai vechi sanctuar
al Hekatei cunoscut până în prezent, vezi, Dewailly 1992, 3-9; 26-28; 35; 146-148.
12
Herda 2006, 288 și n. 2043 ; Ehrhardt 1988, I, 174; II, 476, n. 902; Bilabel 1920, 96.
13
Milet I.3, 129, r. 2-7, p. 275. Ehrhardt 1988, IΙ, 476, n. 905; Bilabel 1920, 96.
14
Detienne 2009, 123 (care îl citează pe Simonide din Ceos, Anth. Pal., VI, 212); 127-128 și 288, n. 116;
trebuie să semnalăm îndeosebi legăturile lui Apollon cu prytanii la Delos, Naukratis și Athena; vezi și,
Miller, 1978, 16, 56.
9

10

25
care molpoii milesieni o organizau în fiecare an de la Milet la Didyma15; este vorba despre
o dedicație consacrată Hekatei care a fost gravată pe latura stângă a tronului unei figuri
așezate: acolo zeița este probabil evocată ca δέσποινα (δες...να), în timp ce două rânduri
mai jos este menționat și Apollon16.
La Didyma au fost descoperite două statuete arhaice cu inscripții votive – datate în
500 î. Hr. – care o înfățișează pe Hekate în poziție “șezând”17. Judecând în funcție de
locul descoperirii statuetelor, s-ar putea presupune că acestea nu provin din sanctuarul
oracular al lui Apollon Didymeianul, ci mai degrabă dintr-un mic sanctuar gentilic local18.
O inscripție de la Didyma datată în 288/87 î. Hr., ne informează că un anume Seleukos îi
consacră Hekatei o phială19.
1.1 Epiclezele Hekatei la Milet
În regulamentul de cult al molpoi-lor milesieni, datat la mijlocul secolului al II-lea
î. Hr., numele Hekatei este asociat cu expresia πρόσθεν πυλέων (“în fața porților”) care
este sinonimă cu epicleza Προπυλαία purtată în mod obișnuit de către zeiță20. Așadar,
Hecate este situată “în fața porților” Miletului, ceea ce confirmă rolul tradițional al zeiței
de divinitate protectoare a porților, intrărilor caselor, ale sanctuarelor sau ale cetăților,
precum și a drumurilor, răspântiilor sau zidurilor de apărare ale cetăților21.
Hekate era adorată în ipostaza de Φωσφόρος (“Purtătoarea luminii”), precum
rezultă dintr-o dedicație – datată în anii 78/77 î. Hr. – care îi fusese consacrată zeiței de
către un anume Pausanias, fiul lui Metrodoros. Acesta din urmă îi dedică un altar unei
Phosphoros, în calitate de supraveghetor al lucrărilor de construcție a zidurilor Miletului:
“Pausanias, fiul lui Metrodoros care a supravegheat construcția zidurilor [dedică acest
altar] Purtătoarei luminii (Phôsphoros)”22. Nu este exclus, ca același Pausanias, fiul lui
Metrodoros, în calitatea lui de stephanephoros (magistrat eponim al Miletului) în 78/77 î.
Hr.23, să fi fost șeful confreriei molpilor milesieni; în această calitate, este foarte probabil
că el a avut ocazia să-și exprime evlavia față de Hekate, cu ocazia participării sale la
procesiunea religioasă anuală a molpilor de la Milet la Didyma24.
Regulamentul de cult al molpoilor milesieni descrie, printre altele, lunga procesiune pe care molpoii o
întreprindeau în fiecare an, parcurgând aproximativ cei 17 km care separă Miletul de sanctuarul lui Apollon
de la Didyma, vezi Herda 2006, 10-14, împreună cu textul grecesc al regulamentului molpoilor, aparat critic
și traducere; vezi și LSAM, 50, 129-135, (Statutele molpoi-lor) cu text grecesc, aparat critic și comentariu.
16.
Zografou 2010, 140 și n. 94.
17
Herda 2006, 285, n. 2018; vezi și Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 907.
18.
Herda 2006, 285, n. 2018.
19
I. Didyma, 424, r. 36-37.
20
Προπυλαία (“cea care se află în fața porții”) este un epitet specific al Hekatei atestat în Grecia și mai ales
la Athena, care relevă funcția zeiței de divinitate protectoare a porților, intrărilor caselor, ale sanctuarelor
sau ale cetăților. „Hekate este așezată în fața porților care indică trecerea de la exterior spre interior, de la
profan către sacru, de la public spre privat”, vezi, Zografou 2010, 93-94.
21
Într-o inscripție din prima jumătate a secolului al II-lea î. Hr., descoperită la Eritreea, Hekate poartă
epicleza Ἐπιτειχέα (“[cea] de pe ziduri”) care indică funcția zeiței de protectoare a fortificațiilor cetății, vezi,
Herda 2006, 282 și n. 1996.
22
Milet I.3, 172, p. 392: “Παυσανίας Μητροδώρου / προνοήσας τῆς οἰκοδο/μίας τῶν τειχῶν Φωσφόρωι”.
23
Vezi, Milet I.3, 172, p. 392 cu comentariile lui G. Kawerau și A. Rehm.
24
Vezi infra; vezi și Zografou, 2010, 139.
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Phôsphoros este o epicleză atribuită de către scriitorii antici atât Hekatei25 cât
și Artemisei26. La rândul său, Pausanias o identifică pe Artemis cu Hekate27, de unde
s-ar putea presupune că scriitorii antici au sesizat identitatea dintre cele două zeițe.
Suprapunerea dintre Hekate și Artemis merge în unele cazuri până la o identificare
perfectă care se exprimă prin similitudini iconografice. Principalul atribut al Hekatei și
Artemisei este torța28. De altfel, epicleza Phôsphoros aparține epiclezelor cultuale care se
raportează direct la un atribut, și anume la torță. Atât epicleza Phôsphoros, cât și atributul
la care aceasta face aluzie (torța) sunt, în majoritatea cazurilor, apanaje ale divinităților
feminine. Cu alte cuvinte, denumirea Phôsphoros nu este rezervată unei zeițe anume, ci
servește drept epitet pentru a caracteriza divinitățile a căror atribut este torța, printre care
se numără Hecate și Artemis29.
Așadar, divinitatea numită Phôsphoros, căruia Pausanias fiul lui Metrodoros
îi consacră o ofrandă cu ocazia participării sale la construcția zidurilor de apărare ale
Miletului, poate fi identificată cu Hekate Phôsphoros. În acest caz, epicleza Phôsphoros se
întâlnește într-un context militar, făcând aluzie la funcția Hekatei de divinitate protectoare
a fortificațiilor Miletului30. Începând din epoca elenistică, Hekate sau Artemis Phôsphoros
este invocată în calitate de divinitate protectoare a cetăților, care îi salvează pe protejații
săi printr-o intervenție miraculoasă. Zeița este invocată ca Phôsphoros (“Purtătoarea
luminii”) pentru a aduce salvarea: “lumina, manifestare sau semn al apariției divine (în
formă de nori luminoși, torțe celeste sau licărire lunară) devine adesea un sinonim al
acesteia”31. O inscripție din secolul al III-lea î. Hr. descoperită la Didyma, în vecinătatea
foarte apropiată a Miletului menționează un edificiu numit Φωσφόριον, loc de cult (un
templu sau mai degrabă o capelă) care putea să-i fie consacrat lui Phôsphoros din dedicația
lui Pausanias32. Numeroasele exemple în care Hekate este numită Phôsphoros dovedesc
Hesychios din Milet, FGrHist 390, fr. 27; Stephanus of Byzantium, Ethnica, 2006, s.v. „Βόσπορος”.
Dionysios of Byzantium, Anaplous Bospori, (1958), 36.
27
Potrivit lui Pausanias, I, 43, 1, Artemis ar fi salvat-o pe Iphigenia, transformând-o în Hekate.
28
Graf 1985, 228-236.
29
Zografou 2005, 532. Louis Robert atrage atenția cu privire la riscul de a o numi pe Hekate ”zeița cu torță”,
de vreme ce torța este atributul mai multor divinități precum Hekate, Artemis, Demetra, Selene și Mêtêr,
vezi, Robert, 1955, 116-117.
30
Zografou 2005, 540-541.
31
Zografou 2005, 535; la Byzantion, colonie megariană de la Pontul Euxin, Hekate Phôsphoros este legată
de o istorie care relatează intervenția salutară a zeiței cu ocazia asedierii cetății de către Filip al II-lea, regele
Macedoniei (340-339 î. Hr.), vezi, Hesychios din Milet, FGrHist 390 F, fr. 27; Stephanus of Byzantium, Ethnica,
(2006), (s.v. Bόσπορος). Această Hekate Phôsphoros est foarte apropiată de Artemis, mai ales de Artemis Σώτειρα
(“Salvatoarea”) de la Megara a cărui cult fusese introdus la Byzantion de către coloniștii megarieni. Artemis
megariană cinstită în calitate de Sôteira a fost adorată la Byzantion cu epicleza Phôsphoros. De altfel, Dionysios
din Bizanț semnalează existența unui sanctuar al Artemisei Phôsphoros pe coasta europeană a Bosforului, care
datează din secolul al VI-lea î. Hr., Dionysios of Byzantium, Anaplous Bospori, (1958), 36: “ Ἐφ’ ᾧ τέμενος
Ἀρτέμιδος Φωσφόρου καὶ Ἀφροδίτης Πραείας, ᾗ κατ’ ἔτος θύουσι Βυζάντιοι”; vezi și Loukopoulou, 1989, 106.
32
I. Didyma, 29, r. 15: “... [κα]ὶ εἰς τὸ Φωσφόριον ἔτεμογ (...)”; termenul Phôsphorion desemnează un
sanctuar sau un edificiu consacrat cultului lui Phôsphoros. De exemplu, Βοσπόριον sau Φωσφόριον este
numele portului coloniei megariene Byzantion, asociat foarte probabil cu sanctuarul zeiței Phôsphoros din
Byzantion identificată de izvoare uneori cu Hekate, alteori cu Artemis, care este reprezentată cu o torță în
fiecare mână pe monedele din Byzantion, Zografou 2005, 536 și n. 30; vezi și Loukopoulou 1989, 107-109;
Firatli, Robert 1964, 155; Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 911 și Tuchelt 1973, 37-38. N. Ehrhardt și K.
Tuchelt găsesc verosimilă identificarea zeiței Phôsphoros cu Hekate. K. Tuchelt consideră că Phosphorion
25
26
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că zeița Phôsphoros din dedicația lui Pausanias din Milet se identifică probabil cu Hekate
din dedicația prytanilor milesieni, care datează de la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr..
Identificarea zeiței Phôsphoros cu Hekate în dedicația lui Pausanias este întărită de o altă
epicleză a Hekatei milesiene – Ὑπολάμπτειρα – care este menționată doar de către Hesychios:
“Ὑπολάμπτειρα· Ἑκάτη ἐν Μιλήτῳ”33 (“Hypolampteira: Hekate în Milet”). Epicleza
Hypolampteira o desemnează pe Hekate cea “care strălucește dedesubt”, respectiv pe cea
“care începe să strălucească”34. Așadar, Hypolampteira este o epicleză complementară
a epitetului Phôsphoros, adică Purtătoarea luminii. Hekate “cea aducătoare de lumină”
sau “cea strălucitoare” poate fi în contrast cu imaginea de altfel “întunecată” a zeiței35.
Având în vedere statutul zeiței de enteménios theá a lui Apollon, se poate afirma că Hekate
Phôsphoros (“Purtătoarea luminii”) era adorată în Delphinion-ul milesian alături de zeul
luminii, Apollon însuși36.
În egală măsură, la Milet, Hekate era adorată cu epicleza Κουροτρόφος (“doica
tinerilor”). Prima mențiune a Hekatei Kourotrophos se găsește la Hesiod37. Epicleza
Kourotrophos face aluzie la universalitatea rolului Hekatei de doică a kouroi-lor, care
își asumă începutul vieții fiecărui individ; acest rol al zeiței este legat de omniprezența
Hekatei în fața fiecărei porți private și de supravegherea pe care o poate exercita de la un
astfel de observator. Pe de altă parte, nu este deloc surprinzător faptul că Hekate, prin locul
său în fața porții ca paznic al casei, este preocupată de protecția copiilor. Această funcție
este de altfel strâns legată de rolul său în naștere. De aceea, zeița este adorată în ipostaza de
divinitate a nașterii38. Tot la Milet, Hekate Kourotrophos este probabil asociată cu Apollon
pe un relief de marmură din secolul al IV-lea î. Hr.: triada apollinică, adică Leto, Apollon
și Artemis este flancată la stânga de Kourotrophos și la dreapta de un personaj adorator39.
Așadar, la Milet, Hekate Kourotrophos are drept corespondent pe Apollon Delphinios,
printre funcțiile căruia se numără și cea de protector al tinerilor40. Din același motiv,
probabil, Hekate fusese cinstită în ipostaza de Kourotrophos în Delphinion-ul din Milet41.
ar putea să fie un sanctuar al Hekatei; el își argumentează ipoteza, făcând referire la un fragment de relief
datat în epoca elenistică târzie – descoperit în apropierea Phosphorion-ului – pe care este reprezentată
Hekate cu o torță; cf. Fontenrose 1988, 133 care lasă chestiunea deschisă; vezi și, Laumonier, 1958, 554, n.
1; Haussoullier 1925, 19-20.
33
Hesychios, s.v. “Ὑπολάμπτειρα”; A. Rehm in: Milet I.3, 129, p. 276; Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 910;
Laumonier 1958, 553-554; Bilabel 1920, 96.
34
Cf. LSJ, 1887, s.v. ὑπολάμπρος: “rather, bright of stars in a constellation”; ὑπολάμπτειρα, ὑπολάμπω Ι:
“shine under”; II: “begin to shine”.
35
Vezi, Nilsson 1906, 396-397, care a interpretat torța Hekatei ca un instrument de săvârșire a unei lustrații
pentru o zeitate apotropaică. Nilsson subliniază că torța ar fi de fapt un atribut al divinităților chtoniene și
orgiastice, Nilsson 1906, 396-397 și n. 4.
36
Herda, 2006, 283; cu privire la Apollon, ca zeu al soarelui, vezi Boyancé 1966, 149-170.
37
Hésiode, Théogonie, (1993), vv. 450-452: “Și fiul lui Cronos a făcut din ea doica tinerilor pentru toți cei
care, după ea, au văzut lumina Aurorei, care strălucește în nenumărați ochi. Astfel, ea a fost încă din primele
timpuri doică a tineretului; iată onorurile sale”, (“θῆκε δέ μιν Κρονίδης κουροτρόφον, οἳ μετ’ ἐκείνην /
ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάος πολυδέρκεος Ἡοῦς. / οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἳ δέ τε τιμαί”).
38
Zografou 2010, 99-100.
39
Herda 2006, 287 și n. 2034; vezi și Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 908 care menționează și alte cazuri
în care Hekate Kourotrophos este cinstită alături de Apollon și de Artemis.
40
Herda 2006, 287; Detiennne 2009, 126-127; Graf 1979, 7-8; 21-22.
41
Herda 2006, 287.
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O inscripție din epoca imperială atestă existența la Didyma a unui sanctuar –
nelocalizat pe teren – a unui Ἄγγελος (“Mesager”). Temenosul în chestiune, cunoscut
datorită acestei inscripții, a fost atribuit Hekatei sau Artemisei42. De altfel, Ἄγγελος ar
putea fi înțeles ca o epicleză care se aplică atât Artemisei cât și Hekatei43. Acest Ἄγγελος
în proximitatea oracolului lui Apollon Didymeianul ar evoca, în primul rând, transmiterea
răspunsurilor oraculare. În acest caz, este foarte plauzibil faptul că epicleza Ἄγγελος poate
fi asociată cu numele Hekatei, făcând aluzie la funcția zeiței de mesager al răspunsurilor
oraculare44. De asemenea, epicleza Ἄγγελος exprimă relația Hekatei cu drumurile și
deplasările; în pictura și sculptura epocii clasice, zeița este adesea figurată ca o tânără fată
în alergare, ceea ce confirmă predilecția sa pentru deplasări și apropierea de mesagerii
divini, precum Hermes. De exemplu, pe frontonul estic al Parthenonului, figura tinerei
fete care aleargă, interpretată ca Hekate sau Artemis-Hekate, corespunde, după simetria
reprezentării, lui Hermes care este de asemenea zeul drumurilor și al trecătorilor45.
1.2 Locuri de cult consacrate Hekatei
Așadar, se constată că la Milet, încă de la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr., cultul
Hekatei este atestat de izvoarele epigrafice. Hekate era adorată în sanctuarul lui Apollon
Delphinios, principala divinitate milesiană, precum atestă o dedicație gravată pe un
altar rotund arhaic descoperit în Delphinion, care îi fusese consacrată zeiței de către doi
prytani milesieni. De altfel, acest altar constituie cea mai veche mărturie cu privire la
cultul Hekatei: zeița primește astfel un cult în sanctuarul lui Apollon Delphinios, unde se
înfățișează ca ἐντεμένιος θεά a lui Apollon.
Se pare că la Didyma, Hekate a fost cinstită într-un mic sanctuar gentilic local,
judecând după descoperirea a două statuete de cult ale zeiței, care datează din jurul anului
500 î. Hr.46. O inscripție din secolul al III-lea î. Hr. descoperită la Didyma menționează un
edificiu numit Φωσφόριον, un lăcaș de cult (templu sau mai degrabă o capelă) care putea să
fie consacrat Hekatei Phôsphoros47. În sfârșit, regulamentul de cult al confreriei milesiene
a molpoilor indică existența unui loc de cult consacrat Hekatei la porțile Miletului, la
începutul căii sacre care ducea la sanctuarul lui Apollon de la Didyma. Hekate Προπυλαία
(“în fața porților”) care avea sanctuarul său în fața porților Miletului, marca astfel plecarea
unei procesiuni care mergea de la Milet la Didyma48.
I. Didyma, 406, r. 9-10: ”τὸν περίβολον τῆς Ἀγγέ/λου” ; Herda 2006, 289, n. 2049; vezi și Tuchelt 1973,
42-43, nr. 23 care consideră că este vorba de un sanctuar al Artemisei-Hekate; Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477,
n. 912, vorbește de Phôsphoros, găsind justificată apropierea de Hekate; Fontenrose 1988, 159 consideră că
este vorba de un sanctuar al Artemisei sau Hekatei.
43
O Artemis-Hekate a putut fi numită Ἄγγελος la Syracuza, vezi, Hesychios, s.v. “ Ἄγγελον ” (Sophro)·
Συρακούσιοι τὴν Ἄρτεμιν λέγουσιν, col. 12; vezi și Schol. Théocrite, Idyll., II, 12b (Wendel), unde
divinitatea care poartă epicleza Ἄγγελος, eroină a lui Sophron, este identificată cu Artemis-Hekate; este
vorba despre o fiică a lui Zeus și a Herei care ar fi fost numită Ἄγγελος, apud Zografou 2010, 141, n. 102;
183-184 și n. 172; Laumonier 1958, 418, n. 4.
44
Zografou 2010, 141-142; vezi și, Laumonier 1958, 391, n. 2; 418, n. 4.
45
Zografou 2010, 118-119.
46
Herda 2006, 285 și n. 2018; vezi și Fontenrose 1988, 133.
47
I. Didyma, 29, r. 15: ”... [κα]ὶ εἰς τὸ Φωσφόριον ἔτεμογ (...)”; vezi și, Zografou, 2005, 536 și n. 30.
48
Herda 2006, 10, r. 28-29: “Καὶ παιωνίζεται πρῶτον παρ’ Ἑκάτη τῆ πρόσθεν / πυλέων, παρὰ Δυνάμει ...”;
vezi și LSAM, 50, r. 28-29.
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1.3 Asocierea Hekatei cu Apollon la Milet
Tradiția mitologică greacă consemnează înrudirea dintre Hekate și Apollon, ceea
ce explică legătura strânsă dintre cultele celor doi zei. Hesiod consideră că Hekate și
copiii lui Leto, Apollon și Artemis, erau veri primari. Mama Hekatei, Asteria avea aceeași
mamă (Phoibe) ca și Leto49.
Contopirea dintre Hekatos – corespondentul
masculin al numelui zeiței Hekate – și Apollon, încă
din epoca homerică, explică apropierea dintre Hekate
și principala divinitate a Miletului. Numele Ἑκάτη a
fost folosit încă de la origini pentru a o desemna pe
Hekate, o zeiță de sine stătătoare a cărui atribut era
torța. Sensul numelui zeiței este puțin clar; în orice caz,
el sugerează ideea de “separație” și “îndepărtare”50.
Numele Ἕκατος este corespondentul masculin a lui
Ἑκάτη51. Se pare că, la origine, Hekatos era un zeu
de sine stătător; în poemele homerice, Hekatos este
asociat cu numele lui Apollon, devenind echivalent
cu termenul de ”arcaș”, atributul principal al zeului52.
Acest fapt a contribuit la contopirea lui Hekatos cu
Apollon. Astfel, Hekatos a devenit în cele din urmă un
epitet al lui Apollon. De aceea, el poate fi considerat
chiar sinonimul lui Apollon53.
De altfel, numele Hekatos este folosit pentru
a-l desemna pe zeul oracolului de la Didyma, unde
Hekatos este una dintre vechile epicleze de cult a
lui Apollon Didymeianul. În acest sens, Apollonios
din Rhodos relatează că descendenții lui Neleus,
întemeietorul Miletului, au dedicat o piatră de ancorare
a corăbiei Argonauților (Argo) în sanctuarul Athenei Iesonie din Cyzic, la porunca
oracolului lui Hekatos54 care a fost identificat în mod convingător de către J. Fontenrose
cu oracolul lui Apollon de la Didyma55. Legenda relatată de către Apollonios din Rhodos
ne întărește convingerea că asimilarea lui Hekatos cu Apollon se încheiase deja în epoca
homerică. Astfel, zeița Hekate, care este atestată la Didyma încă din epoca arhaică, ar
Hésiode, Théogonie, (1993), vv. 404-406; Zografou 2010, 27-29.
Zografou 2010, 150-151.
51
Vezi, Chantraine 1970, 328 (s.v. Ἑκάτη), potrivit căruia, numele Ἑκάτη este o formă de feminin a lui
ἕκατος care, la rândul său, este un vechi epitet al lui Apollon, având sensul de “cel care lovește de departe”.
În opinia aceluiași Pierre Chantraine, Ἕκατος, al cărui feminin este Ἑκάτη trebuie să fie o formă abreviată
a lui Ἑκατηβόλος (”care își lansează săgețile de departe”) ca și Ἑκηβόλος (“care lansează de departe / care
lovește de departe”).
52
Homer, Iliada, (1999), VII, 83; XX, 295.
53
Homer, Iliada, (1999), I, 385; XX, 71; vezi și, Herda 2006, 287-288 și n. 2040.
54
Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques 1892, vv. 958-960: “(...) ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο /
Νηλεΐδαι μετόπισθεν Ἰάονες ἱδρύσαντο / ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης”.
55
Fontenrose 1988, 209.
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putea fi corespondentul feminin a lui (Apollon) Hekatos; așadar, aici ar putea fi vorba de
o veche pereche cultică cariană56.
Legile sacre și dedicațiile descoperite la Milet dovedesc atât asocierea Hekatei cu
Apollon cât și complementaritatea celor două divinități. Încă de la sfârșitul secolului al VIlea î. Hr., Hekate este prezentă în calitate de zeiță entemenios al lui Apollon Delphinios în
sanctuarul acestuia din Milet. De altfel, ritualul celor două pietre-altare (Gylloi) – atestat în
regulamentul de cult de la Milet – stabilește un fel de afinitate între Apollon și Hekate care
este întărită de prezența unui altar arhaic al Hekatei în sanctuarul lui Apollon Delphinios
de la Milet57. Depunerea celor două pietre lângă locul de cult consacrat Hekatei Propylaia,
situat în fața porților Miletului și respectiv, în fața porților sanctuarului (sau templului) lui
Apollon de la Didyma, pecetluiește legătura între Hekate și Apollon58. Regulamentul de cult
al molpoi-lor milesieni ne informează că același tip de prăjituri făceau obiectul ofrandelor
consacrate lui Apollon și Hekatei59. Nu este exclus ca, încă din epoca arhaică, Hekate să fi
fost entemenios thea a lui Apollon și la Didyma, unde zeița era cinstită într-un templu sau o
capelă (Φωσφόριον) de care epistatul templului lui Apollon trebuia să țină cont60.
Asocierea Hekatei și a lui Apollon se poate explica prin afinitatea acțiunilor celor
două divinități. La fel ca Hekate, Apollon are funcția de protector sau paznic al porților
alături de sora sa Artemis; într-o inscripție de la Erythrai, cei doi frați apar ca θεοί ἐν
τῶι πυλῶνι61. La fel ca Hekate Προπυλαία, Apollon Προπύλαιος (“cel care se află în fața
porții”) are rolul de divinitate protectoare a cetăților, în general, cât și a porților acestora62.
De asemenea, Hekate este adorată cu epicleza Ἐνóδια (“Protectoarea drumurilor”)
ca protectoare a celor trei drumuri (Τριοδῖτις)63; zeița are o funcție similară cu cea a lui
Apollon Ἀγυιεύς (“Protectorul drumurilor”) care era adorat în ipostaza de protector al
drumurilor, călătorilor, porților caselor și al marilor porți publice64.
Tot la fel de relevantă este asocierea lui Hekate Kourotrophos și Apollon Delphinios
la Milet. Hesiod o cunoaște pe Hekate ca Kourotrophos, adică “doica tinerilor”. El o
numește chiar ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, ceea ce înseamnă că zeița îndeplinește această
Herda 2006, 287-288 și notele 2038, 2039, 2040.
Georgoudi 2001, 164. Sanctuarul lui Apollon din Milet datează aproximativ din anii 500-494 î. Hr., vezi
Milet I.3, 129, pp. 275-276 ; vezi și Milet I.3, 129, r. 2-7, p. 275.
58
Herda 2006, 10, r. 25-27.
59
Herda 2006, 10, r. 36-37.
60
Herda 2006, 285, n. 218.
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Engelmann, Merkelbach, 1972, nr. 207, r. 4-7; în acest sens, vezi, Graf, 1985, 173-174.
62
Apollon Propylaios este invocat în general în ipostaza unui zeu care ține la distanță, prin intermediul
săgeților sale, diferitele calamități și epidemii care amenință cetățile oamenilor. Apollon Propylaios este
foarte apropiat de Hekate Propylaia, care poate, la fel ca el, să aducă salvarea celor care se adună în jurul
ei și dezastru adversarilor lor. În opinia Athanassiei Zografou, “Hekate și Apollon contribuie la apărarea
cetăților, raportându-și acțiunea lor protectoare la zidurile de apărare ale acestora. Hekate este cea care
trebuie să dea alarma în caz de primejdie, să semnaleze intrușii și să sporească rezistența porților. Prin
comparație cu Hekate, Apollon se plasează în fața porților pentru a doborî răul înainte ca acesta să se apropie
și să compromită supraviețuirea cetății protejate și integritatea teritoriului său”, Zografou 2010, 132-138.
63
Izvoarele literare o asociază pe Hekate Τριοδῖτις sau “a celor trei drumuri” cu Hekate Ἐνóδια, “zeița
drumurilor” sau “cea care se află pe drum”. Steph. Byz., s.v. “τρίοδος” (Meineke); vezi și Zografou 2010,
109-118.
64
Zografou 2010, 124-127; cu privire la trăsăturile comune ale Hekatei Enodia și ale lui Apollon Agyieus,
vezi Zografou 2010, 127-132.
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sarcină încă de la început65. Aceeași funcție de “doică a tinerilor” îi este atribuită de către
Hesiod și lui Apollon care, la rândul său, poartă epitetul de kourotrophos. În Theogonia
lui Hesiod, Apollon împarte această sarcină cu zeii fluviului, cu Nimfele, precum și cu
Hekate66.
La Milet, corespondentul lui Hekate Kourotrophos este Apollon Delphinios care
juca un rol important în procesul de integrare a tinerilor în comunitatea civică: zeul
prezida “ritualurile de trecere” ale tinerilor de la statutul de adolescent la cel de cetăţean
cu drepturi depline67. Este de la sine înțeles că Apollon în calitatea sa de “tânăr” (Kouros)
divin prin excelență este zeul patron al tinerilor68.

2. Cultul Hekatei în coloniile milesiene
Din păcate, dovezile referitoare la cultul Hekatei sunt foarte rare sau lipsesc cu
desăvârșire în coloniile milesiene. Existența Hekatei în panteonul coloniilor Miletului
poate fi dedusă, cu puține excepții, pe baza atestării epigrafice a antroponimelor teoforice
care derivă de la numele zeiței.
2.1 Atestarea Hekatei în documentele epigrafice
Prezența Hekatei la Abydos poate fi dedusă pe baza atestării numelui teoforic
Hekataios69. Numele Hekataios este atestat la Kardia: Plutarh amintește de un anume
Hekataios care fusese tiranul acestei cetăți în timpul domniei lui Alexandru cel Mare70.
O inscripție funerară din secolul al V-lea î. Hr. îl atestă pe un anume Hekatokles din
Prokonnesos al cărui fiu fusese înmormântat la Athena71. Numele teoforic Hekataios este
atestat frecvent în inscripțiile descoperite la Iasos, ceea ce confirmă existența cultului
Hekatei în această cetate72. La Cyzic, Hekate este atestată exclusiv în reprezentări plastice73.
Theodor Kraus menționează o stelă pe care figurează Hekate, Zeus și Apollon74. În plus,
poate fi menționat un relief consacrat Hekatei de către un anume Asklepias75 (Fig. 1).
Hésiode, Théogonie, (1993), vv. 450-452.
Hésiode, Tééogonie, (1993), vv. 337-339; 346-348.
67
În calendarul cultelor demei Erchia din Attica, care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î. Hr.,
este prevăzut un sacrificiu în cinstea Hekatei Kourotrophos și a lui Apollon Delphinios: “ ... Γαμελιῶνος
ἑβ-/δόμηι ἱσταμέ-/νο, Κουροτρόφ-/ωι ἐν Δελφινί-/ωι Ἐρχ : χοῖρ, / Ἀπόλλονι Δελ-/φινίωι Ἐρχιᾶ, οἶς ...”,
(“În 7 Gamelion, la începutul lunii, dema Erchia îi consacră un purcel lui Kourotrophos în Delphinion și o
oaie lui Apollon Delphinios”) vezi LSCG, 18, r. A 23-29. În acest caz, zeița Hekate este cinstită în ipostaza
de Kourotrophos alături de Apollon Delphinios în sanctuarul local al acestuia din urmă (Delphinion).
Sacrificiul pentru Hekate Kourotrophos este considerat ca preliminar, înaintea celor care i se ofereau lui
Apollon Delphinios. Legătura strânsă dintre Hekate Kourotrophos și Apollon Delphinios indică rolul
important a lui Apollon Delphinios în integrarea ritualică a viitorilor cetățeni în comunitatea civică, vezi
Graf 1979, 13.
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Herda, 2006, 45, 287 ; vezi și Burkert 1975, 11, 18; Burkert 1985, 255.
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Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 914.
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Ehrhardt 1988, I, 174.
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Ehrhardt 1988, I, 174; II, 477, n. 916.
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Bilabel 1920, 118.
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Ehrhardt 1988, I, 175; II, 477, n. 917; Bilabel 1920, 118.
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Kraus 1960, 13, n. 17; vezi și, Ehrhardt 1988, I, 175; II, 477, n. 917; Bilabel 1920, 118.
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Hasluck, 1903, 86, n. 38; H. IV, 6. (JSTOR, www.jstor.org/stable/623758. Accessed 9 Apr. 2021).
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La Sinope, numele teoforice Hekatonimos, Hekataios, Hekatistarchos – care derivă
de la numele Hekatei – sunt atestate de izvoarele literare76, precum și de documentele
epigrafice77 și numismatice78 (Fig. 2).
Numele teoforice derivate de la numele Hekatei sunt atestate epigrafic de nouă ori
la Apollonia Pontica și Anchialos79, de două ori la Odessos80, de două ori la Tomis81 și de
două ori la Istros82 ceea ce poate să confirme existența cultului Hekatei în cetățile milesiene
din Pontul Stâng. De altfel, antroponimele formate pe numele Hekatei era răspândite mai
ales la Milet și în coloniile milesiene de pe țărmul apusean al Pontului Euxin83 (Fig. 2).
La Odessos, un adorator evlavios îi consacră o dedicație Hekatei; este vorba
despre Aristomenes fiul lui Aiolos care a cinstit-o pe Hekate în urma unui vis:
“Aristomenes fiul lui Aiolos [îi consacră dedicația] lui Phôsphoros în urma unui vis”84.
Tot la Odessos, Hekate este adorată cu epicleza ἐπήκοος (“care împlinește rugăciunile”)
care apare într-o dedicație consacrată zeiței, gravată pe un relief din epoca imperială:
“Ἑκάτῃ ἐπηκόῳ” (“Hekatei care împlinește rugăciunile”)85; pe același relief figurează și
imaginea Hekatei86.
Cultul Hekatei s-a bucurat de o deosebită popularitate în interiorul Traciei, atât
de-a lungul întregii epocii elenistice, cât și în epoca imperială. Se știe că Phôsphoros era
o divinitate principală la Byzantion87. Βοσπόριον sau Φωσφόριον este numele portului
Byzantion-ului asociat probabil cu sanctuarul lui Phôsphoros din Byzantion, divinitate
Vezi, Xenophon, Anabasis, V, 5, 7, care notează că un sol din Sinope pe nume Hekatonymos, negociază
cu soldații din ținutul Kotyorei.
77
IOlb 1, r.. 1-3: “ Ἰητροκλ-/εῖ τῶι Ἑκα-/ταίο Σιν-/ωπῆι ἀτ-/ελέη κα[ὶ] / ἐγγόν-/[οις --] ” (datare: aprox. 475450 î. Hr.). O anume Theophile, fiica lui Hekataios este atestată într-o epigramă funerară descoperită la
Pantikapaion care datează din secolele I î. Hr. – I d. Hr.: “Θεοφίλη Ἑκαταίου, χαῖρε. / Θειοφίλην με θύγατρα
μινυνθαδίην Ἑκαταίου / ἐμνώοντο, γάμωι παρθένον ἠΐθεοι, / ἔφθασε δ’ ἁρπάξας Ἀΐδης, (...)”. De asemenea,
numele Hekataios și Hekatistarchos sunt incizate pe amfore stampilate care provin Sinope, în acest sens,
vezi, Canarache 1957, 400 (pentru numele Hekataios) și respectiv, Gramatopol, Poenaru-Bordea 1969, 202,
n. 476 (pentru numele Hekatistarchos).
78
Apud Ehrhardt 1988, I, 175; II, 478, n. 921: Ἑκα-.
79
Numele Hekataios este atestat epigrafic la Apollonia Pontica, vezi, IGB I2, 390, r. 2 (secolele II-I î. Hr.);
IGB I2, 441, r. 4; 446, r. 1; 447, r. 2; 447 bis, r. 2 (ultimele patru inscripții datează din secolele V-IV î. Hr.);
Louis Robert amintește de un anume Hekataios care era proxenos în Callatis, apud Ehrhardt 1988, II, 478,
n. 922. Alte trei inscripții funerare de la Apollonia Pontica atestă numele Hekatodoros (IGB I2, 423, l. 1,
secolele V-IV î. Hr.), Hekatonasa (IGB I2, 405 bis, r. 1, secolul al V-lea î. Hr.) și Hekatonymos (IGB I2, 447,
r. 2, secolul al V-lea î. Hr.).
80
Numele Hekataios (IGB I2, 46, r. 10, datare: 44/43 î. Hr. – 2/3 d. Hr.) și Hekatodoros (IGB I2, 46, r. 42;
IGB I2, 47 bis, col. a. 21, datare: 221 d. Hr.; IGB I2, 74, r. 1, datare: probabil secolul al IV-lea î. Hr.) sunt
atestate epigrafic la Odessos.
81
Numele Ἑκαταῖος, apare cu grafia târzie Ἑκατῆος pe o stelă de marmură care provine de la Tomis (sau de la
Callatis ?), vezi Russu 1966, 226, nr. 3; numele Hekataios este atestat epigrafic la Tomis, vezi SEG XXIV,
1077, r. 3; Syll3 731, r. 60. I. Micu menționează o statuie a Hekatei care datează din secolul al II-lea sau al
III-lea d. Hr., vezi, Micu 1937, Appendice 10, n. 27.
82
Ehrhardt 1988, I, 175; II, 478, n. 926: numele Ἑκαταῖος și respectiv Ἑκατῆος sunt atestate epigrafic la Istros;
vezi și Chiekova 2008, 297-298.
83
Lifshitz 1966, 238.
84
IGB I2, 88 bis (= IGB V, 5034): ” Ἀριστομένης Αἰόλου / Φωσφόρωι κατ’ ἐνύπνιον ”.
85
IGB I2, 89.
86
Chiekova 2008, 170.
87
Herodot, Istorii, (1999) IV, 87.
76

33
identificată de izvoare uneori cu Hekate, alteori cu Artemis, care este reprezentată cu
o torță în fiecare mână pe monedele cetății88. O inscripție de la Seuthopolis datată în
secolul al III-lea î. Hr. atestă existența unui alt Phôsphorion la Kabyle, care era, foarte
probabil, principalul sanctuar al cetății; în orice caz, Phôsphorion de la Kabyle trebuia să
fie un loc foarte important, de vreme ce acolo urma să fie înălțată o stelă care conținea o
copie a unui jurământ depus între membrii familiilor de dinaști traci și macedonieni din
Kabyle: “Jurământul să fie gravat pe stele de marmură și expus la Kabyle în Phôsphorion
și în agora în apropierea altarului lui Apollon (...)”89. De asemenea, capul lui Apollon
sau cel al lui Herakles figurează pe aversul monedelor din Kabyle, în timp ce pe reversul
acelorași monede apare întotdeauna o Artemis cu o torță mare și o fială, însoțită de un
câine, sau ținând două torțe. Această Artemis-Hekate este zeița Phôsphoros care este
adorată în Phôsphorion-ul de la Kabyle menționat în inscripția de mai sus. În afară de
asta, atât inscripția prezentată mai sus, cât și iconografia monetară dovedesc importanța
cultului lui Apollon la Kabyle, precum și asocierea zeului cu Artemis – Hekate
Phôsphoros90. O altă dedicație consacrată cuplului Artemis – Hekate Phôsphoros a fost
descoperită într-un oraș fortificat al geților situat în locul numit Sborjanovo, în nordvestul actualei Bulgarii: “Menecharmos fiul lui Poseidônios (i-a dedicat) lui Phôsphoros
după rugăciune”91.
Izvoarele literare și epigrafice ne furnizează informații succinte și disparate cu
privire la cultul Hekatei în colonia milesiană Olbia (Fig. 2). Potrivit tradiției literare grecești,
Hekate era paredra lui Ahile. Ptolemeu lasă să se înțeleagă că olbienii i-au consacrat zeiței
pădurea Hylaia care era cunoscută sub numele de “pădurea sacră a Hekatei”92; la rândul
său, Strabon relatează că în același loc – regiunea împădurită numită Hylaia - se găsea
“pădurea sacră a lui Ahile”93.
Tradiția literară este confirmată de o serie de documente epigrafice și arheologice
care confirmă faptul că Hekate era adorată la Olbia. Cea mai veche atestare a cultului
Hekatei din Pontul Euxin provine din cetatea situată pe malul Bugului: numele teoforic
Hekatokles (Ἑκατοκλῆς) – format pe numele Hekatei – confirmă existența cultului zeiței la
Olbia încă din epoca arhaică; acest antroponim a fost gravat pe o placă de plumb descoperită
la Olbia care datează de la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr.94. Un graffito arhaic descoperit
la Berezan conține o dedicație consacrată Hekatei95. În epoca elenistică, Hekate se bucură de
popularitate, precum o atestă antroponimele Hekataie, Hekateon și Hekatonymos – derivate de
Vezi Loukopoulou 1989, 107-109; Firatli, Robert 1964, 155; Müller 1981, 223-224.
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la numele zeiței – care datează din secolele al IV-lea și al III-lea î. Hr.96. De asemenea, a fost
descoperită o statuie a zeiței97.
Se pare că olbienii au importat cultul Hekatei din metropola Milet98. Un argument în
acest sens îl constituie celebrarea sărbătorii Triakades – consacrată probabil Hekatei – atât la
Olbia cât și la Milet. Această sărbătoare este atestată în tratatul de isopolitie dintre Olbia
și Milet care datează din a doua jumătate a secolului al IV-lea î. Hr.. Una dintre clauzele
tratatului stipulează în mod explicit că Triakades erau celebrate în cea de-a treizecea zi a lunii
la Olbia și în metropola sa: “… și milesienii să se roage, cu ocazia (sărbătorii) Triakadelor,
precum o fac la Milet”99. Cu ocazia Triakadelor, Hekate era celebrată probabil în ipostaza
de divinitate suverană a “lumii de apoi”.
Atestarea numelui teoforic Hekataios – derivat de la numele Hekatei – la
Pantikapaion și Gorgippia asigură existența cultului Hekatei în cele două colonii milesiene
situate pe țărmul de nord al Pontului Euxin. Hekataios este atestat de mai multe ori la
Pantikapaion100 și o singură dată la Gorgippia101.
2.2 Reprezentări iconografice ale Hekatei în basoreliefurile votive de la
Odessos
Una dintre trăsăturile caracteristice ale reprezentărilor plastice ale Hekatei – care
se recunoaște în documentele cu caracter cultual (statui și reliefuri votive) – îl constituie
fenomenul de împrumuturi iconografice care implică uneori un veritabil sincretism, alteori
o simplă asimilare sau diverse asocieri cu alte divinități apropiate de zeiță; este cazul
Hekatei și Artemisei a căror reprezentare iconografică prezintă numeroase similitudini;
acestea merg în unele cazuri până la o identificare perfectă a celor două zeițe. Imaginea
Hekatei asimilată cu Artemis Phôsphoros figurează pe o serie de reliefuri votive descoperite
la Odessos care fac obiectul cercetării noastre (Fig. 2).
Pe reliefurile votive, tipul iconografic al Hekatei cu un singur trup și în compania
câinelui este adesea foarte apropiat de cel al Artemisei Σώτειρα. Caracteristicile care ne
permit să o recunoaștem pe Hekate mai degrabă decât pe Artemis într-un relief votiv sunt
următoarele: Hekate est reprezentată în picioare din față, într-o postură imobilă, având o
atitudine hieratică; zeița este îmbrăcată cu un chiton lung și poartă pe cap un polos rotund,
mai mult sau mai puțin înalt. Atributul cel mai frecvent întâlnit al Hekatei constă din
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una sau două torțe lungi aprinse pe care zeița le ține în mîini. În reprezentările Hekatei
se remarcă absența tolbei cu săgeți; în sfârșit, unul sau doi câini pot să fie reprezentați
alături de zeiță102. Caracteristicile acestui tip iconografic al Hekatei Phôsphoros sunt
ilustrate de un relief descoperit în insula Thera, datat în a doua jumătate a secolului al IIlea î. Hr., pe care zeița figurează în picioare. Hekate are părul lung; este îmbrăcată cu un
lung chiton plisat și cu chimation și poartă pe cap
un polos rotund. Zeița ține o lungă torță aprinsă în
fiecare mână; un câine este figurat în dreapta zeiței,
în timp ce în stânga ei se observă o mică nișă ovală
destinată să primească ofrande103 (Fig. 3).
La rândul său, Artemis Σώτειρα este de
obicei reprezentată în reliefuri în ipostaza de vânător.
Zeița este figurată în mișcare; ea poartă o tolbă de
săgeți în spate și preferă în mod firesc torțele și
chiton-ul (χιτών) mai scurte104. Totuși reprezentările
iconografice ale Artemisei nu respectă întotdeauna
acest canon, precum demonstrează un relief de la
Megara care datează din secolul al IV-lea î. Hr..
Pe acest relief figurează o zeiță în mișcare – foarte
probabil Artemis Phôsphoros – însoțită de un câine,
care urmărește un cerb; ea este îmbrăcată cu un
chiton lung și poartă în spate o tolbă de săgeți. Zeița
ține în fiecare mână o torță lungă105 (Fig. 4).
Așadar, prin comparația imaginilor Heka-tei
și Artemisei figurate în cele două reliefuri des-crise mai sus se constată că cele două
zeițe sunt reprezentate în calitate de Φωσφόροι: ambele divinități au ca atribut torța. Este
semnificativ faptul că câinele le însoțește pe Hekate și Artemis, ca un atribut complementar
al torțelor. În ceea ce o privește pe Hekate, este posibil ca câinele și torțele să constituie,
înainte de orice, atribute firești ale unui paznic. Similitudinile între Hekate Phôsphoros
și Artemis Phôsphoros în privința funcțiilor, atributelor și reprezentărilor iconografice
merg uneori până la o identificare perfectă, ceea ce i-a determinat pe unii cercetători să
vorbească despre Hekate-Artemis Phôsphoros106.
Imaginea Hekatei-Artemis Phosphoros figurează pe un relief de marmură de la
Odessos care datează din secolele II-I î. Hr.. Imaginea zeiței este însoțită de o dedicație
care îi fusese consacrată de către un adorator evlavios; este vorba despre Aristomenes fiul
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lui Aiolos care a cinstit-o pe Hekate în urma unui vis107. Hekate-Artemis Phôsphoros este
reprezentată purtând o tolbă de săgeți pe spate, o pateră în mâna dreaptă și două torțe în
mâna stângă; în dreapta zeiței figurează un dedicant și în stânga ei un câine108. Torța și
câinele sunt atribute specifice atât Hekatei, cât și Artemisei Phôsphoros. Se poate admite
că cetatea Odessos a moștenit cultul Hekatei Phôsphoros din metropola sa Milet, unde zeița
fusese adorată cu aceeași epicleză. De altfel, un sanctuar al Hekatei (Phôsphorion) este atestat
la Didyma încă de la sfârșitul secolului al III-lea î. Hr.109. În prima jumătate a secolului I î. Hr.,
milesianul Pausanias fiul lui Metrodoros îi dedică un altar Hekatei Phôsphoros, în calitate
de supraveghetor al lucrărilor de construcție a zidurilor Miletului110.
Tot de la Odessos provine o placă votivă datată în secolul I î. Hr. pe care apare
imaginea Hekatei: zeița este reprezentată în picioare din față; este îmbrăcată cu un chiton
lung, încinsă de două ori cu o centură și acoperită pe cap cu un kalathos. Hekate ține
în mâna dreaptă o fială deasupra unui altar și în mâna stângă o torță; în dreapta zeiței
figurează un câine (Cerberul)111. Prezența Cerberului, câinele lui Hades, alături de Hekate,
indică legătura zeiței cu lumea subterană112.
Pe un alt relief din Odessos care datează din secolele II-III d. Hr., zeița Hekate este
reprezentată într-o ediculă surmontată de un arc care se sprijină pe două coloane; zeița este
înfățișată îmbrăcată cu un lung chiton, este încinsă de două ori cu o centură și acoperită pe
cap cu un kalathos. În mâna dreaptă, zeița ține o torță scurtă îndreptată în jos și în mâna
stângă un copil. În dreapta zeiței figurează un câine și în stânga ei probabil o căprioară,
din care nu au rămas decât câteva urme113. Imaginea sugerează că dedicantul reliefului o
adoră pe zeiță în ipostaza de Κουροτρόφος (“doica tinerilor”), funcție pe care o subliniază,
în egală măsură, epicleza cu care este invocată Hekate: “Ἑκάτῃ ἐπηκόῳ” (“Hekatei care
împlinește rugăciunile”)114. Cultul Hekatei Kourotrophos este atestat în metropola Milet,
de unde fusese exportat probabil în colonia sa, Odessos. Epicleza Kourotrophos face
aluzie la funcția zeiței de doică și protectoare a copiilor115.

3. Procesiunea molpoi-lor de la Milet la Didyma și celebrarea
Hekatei
Documentele epigrafice ne furnizează o serie de informații cu privire la celebrarea
Hekatei la Milet și în colonia sa Olbia. Numele Hekatei este menționat în regulamentul
de cult al molpoi-lor milesieni, datat la mijlocul secolului al II-lea î. Hr.; acest regulament
indică existența unui lăcaș de cult consacrat Hekatei sau a unei statui a acesteia pe așa-numita
”cale sacră” care lega Miletul de sanctuarul lui Apollon de la Didyma. Regulamentul
IGB I2, 88 bis (= IGB V, 5034).
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molpoi-lor descrie, printre altele, lunga procesiune pe care molpoii o organizau în fiecare
an, parcurgând cei aproximativ 17 km care separă Miletul de sanctuarul lui Apollon de
la Didyma: este vorba de o procesiune religioasă punctată mai ales de peane interpretate
de către molpoi care respectă “opririle” amenajate de-a lungul acestei “căi sacre” (hiera
hodos) animate de prezențe divine sau eroice. De la Milet la Didyma, procesiunea se
oprea foarte probabil de șapte ori, iar în timpul acestor opriri se cânta peanul116.
Regulamentul molpoilor atribuie un rol important Hecatei “în fața porților” – cu
siguranță cele ale Miletului – în cadrul procesiunii în cinstea lui Apollon Delphinios. Prima
oprire, unde răsuna peanul, se făcea în fața Hekatei, “Hekate în fața porților” (Ἑκάτη ἡ
πρόσθεν πυλέων), care ar fi posedat, în acest loc, o statuie sau un sanctuar: “And paians are
sung, first at Hekate before the Gates (of Miletos), then at (the sanctuary of) Dynamis”117.
Cu alte cuvinte, textul regulamentului permite să se presupună existența unui loc de cult
consacrat Hekatei la porțile Miletului, la începutul “căii sacre” care duce la Didyma. Dacă
calea sacră începe în interiorul Miletului (la sanctuarul lui Apollon Delphinios), porțile de
sud ale orașului în fața cărora este plasată Hekate marchează deschiderea acesteia către
exterior și respectiv începutul său oficial în calitate de cale de comunicație între Milet și
Didyma; fără îndoială că zeița păstra această poziție, în calitate de protectoare a porților
de unde supraveghea, printre altele, începutul procesiunii118.
În același regulament cultual, zeița Hekate este asociată cu ciudatul ritual al celor
două pietre (gylloi) purtate de către Molpoi, dintre care prima este așezată în fața acestei
divinități, la intrarea în Milet, în timp ce a doua este așezată la sfârșitul parcursului, în fața
porții incintei sacre a sanctuarului lui Apollon de la Didyma: “Two Gylloi (sacred stones)
are brought, (one of which) is placed next to (the sanctuary of) Hekate before the Gates
(of Miletos); wreathed and poured with unmixed (wine). The other is placed at the doors
of Didyma”119. Gylloi erau pietre-altare sacre de formă conică, pătrată sau rotundă, care
erau împodobite cu cununi de flori și pe care se făcea o libație cu vin pur120. Acest ritual al
celor două pietre altare (Gylloi) stabilește un fel de afinitate între Apollon și Hekate, care
este întărită de prezența unui altar arhaic al Hekatei în sanctuarul lui Apollon Delphinios
din Milet121. Astfel, Hekate primește un cult în temenos-ul lui Apollon Delphinios; zeița
devine enteménios theá a lui Apollon Delphinios.
Regulamentul de cult al molpoi-lor milesieni ne informează că același tip de prăjituri
– ἔλατρα πλακόντινα – făceau obiectul ofrandelor consacrate lui Apollon și Hekatei,
totuși cu indicația că prăjiturile destinate Hecatei trebuiau să fie preparate separat: “The
Herda 2006, 279-280; Georgoudi 2001, 163.
Herda 2006, 10, r. 28-29: “Καὶ παιωνίζεται πρῶτον παρ’ Ἑκάτη τῆ πρόσθεν / πυλέων, παρὰ Δυνάμει ...”;
vezi și Herda 2011, 85, cu traducerea textului regulamentului de cult în limba engleză; LSAM, 50, r. 28-29.
118
Herda 2006, 282; Georgoudi 2001, 163-165.
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Herda 2006, 10, r. 25-27: “Καὶ Γυλλοὶ φέρονται δύο, καὶ τίθεται παρ’ Ἑκάτην τὴν πρόσθεν / πυλέων
ἐστεμμένος καὶ ἀκρήτω κατασπένδετε, ὁ δ’ ἕτερος ἐς Δίδυμα ἐπὶ / θύρας τίθεται”; vezi și Herda 2011, 85,
cu traducerea textului regulamentului de cult în limba engleză.
120
Aceste pietre-altare (Γυλλοὶ) sunt menționate și într-un calendar de cult descoperit la Milet care datează
înainte de anul 500 î. Hr., vezi, Milet VI.1, 31a, r. 1-2 = Milet I.3, 31a = LSAM, 41; pentru discuția
referitoare la semnificația termenului Gylloi, vezi, Herda 2006, 252-256; Georgoudi 2001, 164; Ehrhardt
1988, II, 476, n. 906.
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Milet I.3, nr. 129, r. 2-7, 275; vezi și Georgoudi 2001, 164.
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flat elatra [sacrificial cakes] for Apollo are to be cooked from half a medimnos [ca 20.5 l]
and [the ones] for Hekate separately”122. În opinia lui Franciszek Sokolowski, pregătirea
separată a prăjiturilor destinate Hekatei s-ar explica prin caracterul chtonian al zeiței123.
Această relație între Apollon și Hekate nu este străină de raporturile pe care fiecare dintre
cele două divinități le întrețin în general – potrivit naturii și propriului lor caracter – cu
porțile și intrările caselor, ale sanctuarelor sau cetăților, dar și cu drumurile, intersecțiile
sau zidurile de apărare ale orașelor. Așadar, Hekate milesiană cinstită de către molpoi avea
un caracter civic124, fiind adorată în ipostaza de divinitate protectoare a porților și intrărilor
cetății și a sanctuarelor acesteia.

4. Sărbătoarea Triakades consacrată Hekatei
Tratatul de isopolitie dintre Milet și Olbia (datat către 330 î. Hr.) ne furnizează
singura dovadă elocventă cu privire la sărbătoarea Triakades celebrată în cinstea Hekatei
atât la Olbia cât și la Milet, metropola sa. Cu această ocazie, zeița era adorată în ipostaza
de divinitate suverană a “lumii de apoi”. Una dintre clauzele tratatului menționează în mod
explicit rugăciunile care trebuiau să fie rostite în timpul Triakadelor: “(…) și milesienii să se
roage (ἐπαρᾶσθαι)125, cu ocazia Triakadelor, cum o fac la Milet”126.
4.1 Data celebrării Triakadelor
La Olbia și Milet, sărbătoarea Triakades era celebrată foarte probabil în fiecare lună,
în cea de-a treizecea zi a lunii, la fel ca la Athena și în afara Atticii. Un indiciu în acest sens
ne furnizează scoliastul lui Aristofan care relatează că la Athena, oamenii bogați trimiteau
o masă îmbelșugată ca jertfă pentru Hekate, în fiecare lună (“κατὰ μῆνα”), în timpul serii,
după ritmul lunii: ”la lună nouă, seara, cei bogați trimiteau o masă îmbelșugată ca jertfă
Hekatei de la “răspântii” (triodoi) […] exista obiceiul ca cei bogați să depună în fiecare
lună pâini și alte ofrande pentru Hekate”127. Aceleași scholii la Aristofan desemnează ca
τριακάς, adică “a treizecea” – și ultima – zi a lunii, ziua în care îi erau oferite ofrande Hekatei:
“τῇ Ἑκάτῃ θύουσι τῇ τριακάδι” (“i se consacră jertfe Hekatei în a treizecea zi a lunii”)128. La
Herda 2006, 10, r. 36-37: “ἐπιπέσσεν τὰ ἔλατρα ἐξ ἡμεδίμνο τὠπόλλωνι πλακόντινα, τῆι Ἑκά/τηι δὲ
χωρίς”, traducere în limba engleză de Herda 2011, 85.
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Franciszek Sokolowski in LSAM, 50, p. 135: “Les gâteaux destinés à une divinité chthonienne devaient être
préparés séparément”.
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Dedicație gravată pe un altar descoperit în Delphinion-ul din Milet, care îi fusese consacrat Hekatei de
către doi prytani milesieni confirmă caracterul civic al zeiței, vezi, Milet I.3, 129, r. 2-7, 275.
125
În ceea ce privește sensul verbului ἐπαρᾶσθαι, împărtășim părerea Athanassiei Zografou, potrivit căreia:
“verbul ἐπαρᾶσθαι desemnează în majoritatea cazurilor actul imprecației; totuși, din moment ce îi lipsește
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bibliografice ; vezi și LSJ, 619, s.v. ἐπεύχομαι: “pray or make a vow to a deity; imprecate upon”.
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Μιλήτωι ἐπαρῶνται”; Zografou 2010, 211 and n. 53; cf. Dana 2011, 105, 363-364; vezi și Ehrhardt 1988, I,
175; II, 478, n. 927 and 928; Bilabel 1920, 138.
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rândul său, Athenaios, vorbind despre ofranda barbunului de mare sau roșiorului (τρίγλη),
consacrată Hekatei, comentează: “căci ea este zeița răspântiilor (triodoi) și are trei priviri
și i se consacră ospețe în a treizecea zi a lunii”129. Sărbătoarea Triakades este atestată de o
inscripție comemorativă de la Panamara din secolul al IV-lea î. Hr., unde aflăm despre un
preot și un alt personaj, care a fost mistagogul său, că: “ei n-au neglijat în general niciunul
dintre misterii de-a lungul întregului an, n-au lipsit de la niciun sacrificiu și de la nicio
triakas”130; la fel ca la Athena, principalul ritual al Triakadelor celebrate la Panamara, îl
constituia ospățul acordat adoratorilor Hekatei de către cetățenii bogați ai cetății131. La
Lagina, în Caria, τριακάδες se numărau printre zilele de sărbătoare ale Hekatei; cu această
ocazie erau organizate banchete la care participau adoratorii zeiței132.
4.2 Triakadele și comemorarea defuncților
Ritualurile celebrate în cinstea Hekatei în a treizecea zi a fiecărei luni coincideau
cu cinstirile acordate morților. De altfel, glosatorii antici ne informează că: “a treizecea
zi era atribuită morților […] și era numită triakas”133. De pildă, la Athena este atestată
sărbătoarea Triakadelor (τριακάδες) care era dedicată comemorării morților134. De
asemenea, un regulament funerar de la Ceos datat în secolul al V-lea î. Hr. prevede
suprimarea celebrării comemorării defuncților din a treizecea zi a lunii (τριηκόστια), ceea
ce dovedește popularitatea acesteia135. Potrivit unei inscripții descoperite la Mantineea
din secolul I î. Hr., ceremonia ἐν τοῖς τριακοστοῖς avea loc la sanctuarul Demetrei și
Corei a căror cult era asociat cu ofrandele lunare consacrate morților136. Cu ocazia acestor
sărbători periodice care aveau loc la intersecția a două luni, defuncții erau cinstiți în
calitate de colectivitate capabilă să lege trecutul de viitor, precum și familiile cetățenilor
între ele137. În realitate, ritualurile săvârșite cu ocazia celei de a treizecea zile a lunii
constituiau versiunea regulată a ritualurilor care aveau loc în a treizecea zi după moartea
unei persoane și erau de asemenea desemnate ca τριακάς / τριακάδες (sau τριακόστια).
Aceste din urmă ritualuri marcau ieșirea din doliu și revenirea la viața normală, reunind
rudele defunctului în jurul unui ospăț comun138. Ritualurile din a treizecea zi a lunii erau
calchiate probabil pe practicile care urmau după funeralii; acestea erau centrate pe ospățul
comun al familiei defunctului139.
Caracterul sărbătorii Triakadelor celebrată la Olbia și Milet poate fi stabilită prin
analogie cu alte sărbători similare celebrate în a treizecea zi a fiecărei luni, atât la Athena
cât și în afara Atticii, sărbători susceptibile să se refere la Hekate. În opinia lui A. Rehm,
Athénée, VII, 325a: “τριοδῖτις γὰρ καὶ τρίγληνος καὶ ταῖς τριακάσι δ’αὐτῇ τά δεῖπνα φέρουσι”.
SIG3 900, ll. 33-37: “τὸ κα/θ’ ὅλου τῶν μυστηρίων μηδὲν / παραλιπόντες ἐν παντὶ τῷ ἐνι/αυτῷ, μήτε
θυσίαν τριακά/δα ... ἐνδεήσαντες”.
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această sărbătoare era importantă pentru relațiile dintre metropola Milet și colonia sa,
Olbia întrucât acorda o cinstire specială legăturilor de rudenie dintre cele două cetăți;
potrivit ipotezei savantului german, sărbătoarea Triakadelor ar fi fost consacrată mai ales
comemorării strămoșilor, ceea ce implica și participarea la un ospăț comun. În acest caz,
Hekate ar fi fost adorată în ipostaza de divinitate a “lumii de apoi”140. La rândul său,
Fr. Bilabel consideră că Hekate era o divinitate chtoniană și asociază cultul său cu cel
al morților141. Totuși, ceremoniile celebrate în a treizecea zi a lunii ar putea să se refere
în egală măsură la Hekate care este atestată încă din epoca arhaică atât la Olbia, cât și în
metropola ei, Milet. Atunci când vorbește despre celebrarea Hekatei în Arcadia, Theopomp
din Chios enumeră sanctuarele zeiței printre ”cele care au fost lăsate moștenire de către
strămoși”142; tot la fel, milesienii și olbienii ar fi cinstit-o și mai mult pe Hekate, incluzând
propriile lor τριακάδες între tradițiile lor ancestrale.
La Lagina, în Caria, τριακάδες se numărau printre zilele de sărbătoare ale Hekatei;
cu această ocazie erau organizate banchete la care participau adoratorii zeiței. Tot la
Lagina, ziua de naștere a Hekatei era aniversată în ultima triakadă a anului; sărbătoarea
nașterii Hekatei (Γενεθλία) constituia o ocazie de generozități considerabile din partea
preoților zeiței (banchete, ospețe), fiind celebrată anual în sanctuarul acesteia143. Așadar,
elementul caracteristic al sărbătorilor lunare și al sărbătorii nașterii Hekatei (Genethlia) îl
constituie ospețele care aveau loc fie în oraș, fie la periferia acestuia (περιπόλιον); aceste
ospețe erau oferite nu doar locuitorilor permanenți ai peripolion-ului, ci și celor care
veneau aici din oraș pentru sărbătoare, cât și celor din împrejurimile acestuia144. În opinia
lui Alfred Laumonier, “organizarea acestor ospețe se explică nu doar prin obiceiul aproape
generalizat în epoca romană de a benchetui cu orice ocazie, ci și prin tradițiile indigene,
deoarece la Panamara ritualul este esențial, și într-un mod chiar mai firesc prin cultul
însuși al Hekatei, celebrată ca și morții, asociații săi, prin ospețe regulate”145. Așadar, A.
Laumonier pune accent pe caracterul chtonian al zeiței146.
“Întâlnirea” și legătura Hekatei cu morții la sfârșitul lunii au contribuit, în mod
inevitabil la asocierea celor două culte. De asemenea, ofrandele depuse pentru Hekate cu
prilejul sărbătorii Triakadelor au sfârșit prin a se uni cu Triakadele dedicate comemorării
morților, precum probabil s-a întâmplat la Olbia și la Lagina. Totuși nu există decât o
singură dovadă elocventă care identifică ofrandele consacrate Hekatei cu cinstirile acordate
defuncților pentru a scoate în evidență caracterul chtonian al Hekate; este vorba despre
un fragment care provine dintr-o culegere de proverbe alexandrine a lui Plutarh care o
identifică pe Hekate cu Cora Persefona, precum și cu Artemis și Atena și care pare mai
degrabă să facă speculații cu privire la legătura Hekatei cu Persefona și cu misterele sale147.
A. Rehm, in Milet I.3, p. 291 and n. 2.
Bilabel 1920, 138-139.
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Prin urmare nu ar trebui să se tragă de aici concluzia că “ospețele Hekatei” se adresau în
mod obligatoriu unei zeițe infernale. Pentru a înțelege natura asocierii Hekatei și a morților
în “a treizecea” zi a lunii este suficient să se precizeze că ritualurile în cinstea strămoșilor
nu aveau un caracter exclusiv chtonian. Mai precis, ospețele publice dedicate strămoșilor
reprezentau o ocazie pentru comunitate de a strânge mai tare legăturile sale înainte de a intra
într-o nouă perioadă lunară. Văzute din această perspectivă, Triakadele dedicate morților
se apropie de ritualurile lunare celebrate în cinstea Hekatei prin faptul că atât unele ca și
celelalte servesc drept punte de legătură pentru a trece de la o lună la alta148.

Concluzii
Cultul Hekatei este documentat la Milet
începând din epoca arhaică târzie până cel puțin
în epoca elenistică târzie sau în cea imperială
romană timpurie. Hekate era o divinitate
importantă a panteonului milesian, precum o
confirmă numărul mare de epicleze cu care zeița
era adorată. Documentele epigrafice milesiene
dovedesc atât asocierea Hekatei cu Apollon cât și
complementaritatea celor două divinități. Încă de
la sfârșitul secolului al VI-lea î. Hr., Hekate este
prezentă în calitate de zeiță entemenios al lui Apollon
Delphinios în sanctuarul acestuia din Milet. Zeița ar
putea să-și găsească un loc în Delphinion în calitate
de protectoare a comunității civice. Adorarea Hekatei
în coloniile milesiene făcea parte din tradițiile pe
care acestea din urmă le moșteniseră din metropola
lor, Milet. Documentele epigrafice și reliefurile
votive confirmă faptul că colonia Odessos a moștenit
cultul Hekatei Phosphoros și pe cel al Hekatei Kourotrophos din metropola ei, Milet. De
asemenea, sărbătoarea Triakades era celebrată în cinstea Hekatei atât la Olbia cât și la Milet.
Având în vedere faptul că documentele literare, epigrafice și arheologice nu atestă mari
sanctuare sau temple consacrate Hekatei și nici mari sărbători celebrate în cinstea zeiței,
este foarte probabil că, încă din epoca lui Hesiod, ca de altfel și mai târziu, Hekate să fi
fost adorată mai ales în sanctuarele altor divinități, precum și în mici sanctuare private.
Documentele epigrafice din epoca elenistică relevă caracterul ambivalent al Hekatei. Pe de
o parte, zeița era protectoarea cetăților; ea proteja porțile și zidurile de apărare ale cetății,
porțile caselor, intrările, trecerile, drumurile și răspântiile; totodată Hekate era doica
și protectoarea copiilor. Pe de altă parte, Hekate era o divinitate chtoniană și funerară;
cultul său era asociat cu cultul morților. Către sfârșitul epocii elenistice și începutul epocii
romane, Hekate devine o divinitate a magiei.
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Fig. 1. Harta generală a cetăților grecești de pe țărmurile Hellespontului
și ale Propontidei (apud Robu 2012, 195).

Fig. 2. Harta generală a cetăților grecești de pe țărmurile Pontului Euxin
(apud Dana 2011 – cu editările noastre)
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Fig. 3. Hekate Phôsphoros
(apud LIMC VI/2, 659, fig. 65).

Fig. 4. Artemis Phôsphoros
(apud Daux 1958, 692, fig. 37).
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Un conflict comercial uitat
A forgotten trade conflict
Abstract: The intervention of Byzantium in the commercial affairs of the
Left Pontus, from the middle of the 3rd century BC, accomplished the
conditions for the ascent of the port city of Tomis.
Keywords: Callatis, Byzance, Tomis, trade conflict
Cuvinte-cheie: Callatis, Bizanț, Tomis, conflict comercial

Potrivit istoricului Memnon din Heracleia, un autor pe care soarta ni l-a făcut
prea puțin cunoscut1, în anul 256 î.Hr.2, între cetatea Bizanțului, pe de o parte, și orașele
grecești Callatis și Histria din Pontul Stâng, pe de alta, s-a declanșat un conflict comercial,
având drept principală miză controlul portului – pe atunci neautonom și încă minor –
Tomis3. Mai aflăm de la Memnon că cetatea sa de baștină, întâmplător și fondatoarea
Callatisului4, a fost solicitată să ia apărarea coloniei sale, dar a refuzat, limitându-se să
încerce o mediere. Arbitrajul heracleioților a fost, de altfel, un eșec, bizantinii optând
pentru conflictul militar și, deloc surprinzător dacă avem în vedere diferența de calibru
dintre resursele celor două părți în conflict, impunându-se cu violență în fața callatienilor și
a aliaților lor histrieni; ca atare, Callatis – care până atunci a controlat nemijlocit afacerile
din portul comercial Tomis – a fost nevoită să ceară pacea, având ulterior nevoie de mulți
ani pentru a înlătura daunele suferite în confruntare.
În contextul zbuciumat pe care-l cunoștea regiunea în acea epocă, abținerea cetății
Heracleia Pontica de a-și sprijini colonia avea motivații temeinice. Heracleia se afla, ca și
Trăitor, cel mai probabil, în secolul I d.Hr. și originar (tot doar cu probabilitate) din cetatea Heracleia
Pontica, istoricul Memnon este cunoscut doar prin excerpte ale tratatului său Peri Heracleia/Despre
Heracleia, fragmentar rezumat în secolul IX d.Hr., la Constantinopol, de (sau la comanda) patriarhului
ecumenic Photios I.
2
Datarea evenimentului este, la rândul ei, subiect de dezbatere. Alexandru Avram și Gheorghe PoenaruBordea (Avram-Poenaru-Bordea 2001, p. 535 și urm.) opinează că întâmplările s-au petrecut în intervalul
255-253 î.Hr.
3
Memnon 13
4
Callatis (întemeiată cel mai probabil VI î.Hr., în timpul regelui macedonean Amyntas I) este o colonie a
cetății Heracleia Pontica, în condițiile în care aceasta din urmă este la rândul său colonie a Megarei. Acest
fapt face din Callatis una dintre foarte puținele excepții de la statutul general al coloniilor grecești din Marea
Neagră, în majoritatea lor covârșitoare întemeiate de Milet.
1
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alte așezări autonome din Asia Mică, în mijlocul unor confruntări militare de anvergură
ce-i punea unii împotriva pe Diadohi și suveranii succesori ai acestora (printre ei, Seleucus
și Antiochus, Lisimach, Antigonus, Nicomedes5), fiind, în plus, direct amenințată de galii
tolistobogi, recent strămutați din Tracia în Asia Mică. În aceste condiții, alianțele locale
dobândeau o importanță strategică, fapt confirmat de altfel la puțin timp după intervenția
bizantină din Pontul Stâng, când, trecând peste faptul că Bizanțul i-a agresat propria
colonie, Heracleia Pontica a sărit în ajutorul acestuia cu 40 de trireme6.
Această indicație privitoare la efortul militar pe care-l puteau angaja heracleioții
este de natură să ne dea o imagine mai clară cu privire la amplitudinea conflictului pentru
Tomis. Dacă cetăți precum Heracleia Pontica, implicit și Bizanțul, puteau susține conflicte
cu câteva zeci de vase de luptă și câteva mii de oameni îmbarcați (dintre care mai puțin
de o cincime erau luptători efectivi7), alianța dintre Callatis și Histria nu va fi dispus –
suntem obligați să deducem ținând cont de deznodământ – decât de o forță cu un ordin de
mărime mai mic. Nimic surprinzător, de altfel: chiar și aliate, cetățile Pontului Stâng n-au
constituit niciodată o forță militară cât de cât însemnată, în orizontul de timp aici analizat
ele aflându-se în situația de a solicita protectoratul militar al dinaștilor geți – în particular,
al lui Zalmodegikos și, eventual, a regelui/regilor carde i-au succedat pe tron până la
Rhemaxos. De ce nu au putut conta callatienii pe sprijinul acestora în conflictul lor cu
Bizanțul? Răspunsul se deduce ușor pentru cei familiarizați cu informațiile epigrafice care
ne-au păstrat numele dinaștilor deja amintiți. Consecință a campaniei celtice împotriva
regatului Traciei lisimacheene (a celei conduse de Cerethrius8), în spațiul dintre Dunăre
și Marea Egee s-a instalat o stare de anarhie endemică, în care s-au confruntat mai mulți
centri de putere politico-militară interni (gruparea celtică invadatoare, axată pe centrul
de la Tylis, dar și tracii autohtoni, respectiv, în regiunile nord-balcanice, geții) și externi
(Macedonia, Bythinia, Pergamul, Imperiul Seleucid și componentele acestuia). În acest
context, capacitatea de intervenție a Geției, ca și a Traciei propriu-zise, a fost drastic
limitată, restaurarea de autoritate getică asupra Sciției Minor producându-se, după cum se
știe, abia la unul, două decenii după conflictul comercial, în timpul lui Rhemaxos.
Am prezumat, mai sus, existența unei alianțe între Histria și Callatis, pe durata
conflictului cu Bizanțul. Prezumția necesită însă o nuanțare semnificativă. Din faptul că
Memnon nu face nici o sugestie cu privire la înfrângerea histrienilor de către Bizanț,
am putea deduce că Histria n-a fost efectiv implicată în conflictul militar și că, deci,
Callatis s-a aflat singur în fața triremelor bizantine. Histria era însă implicată în ”afacerea
Tomis”, în primul rând prin faptul că ea a creat – cel mai probabil la cumpăna dintre
secolele IV și III î.Hr., în răgazul de stabilitate regională creat de pactul dintre Lisimach
și Dromichetes – această așezare portuară de colonizare secundară9. Callatis va fi încercat
Memnon 14
Memnon 15. Bizanțul se afla în acel moment în război cu Antiochus.
7
Echipajul unei trireme se cifra la 200 de oameni, dintre care 30 de hopliți (luptători) și restul vâslași.
8
Walbank 2008, p. 221 și urm.
9
Doar așa se pot explica informațiile aparent contradictorii furnizate de sursele antice: mențiunea lui PseudoSkymnos că Tomis a fost o colonie a miletienilor (cu greu refăcut de pe urma distrugerii sale de către
perși, Miletul n-a mai manifestat un elan colonizator după secolul V î.Hr.), respectiv, faptul că locuitorii
Histriei erau ei înșiși miletieni de origine și, ca argument adjuvant, faptul că sursele epigrafice tomitane îi
5
6
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ulterior să se impună la Tomis într-un aranjament sau altul cu Histria, în condițiile în
care Histria a traversat la rândul ei momente de slăbiciune instituțională semnificative, al
căror ecou se face, printre altele, misiunea la Zalmodegikos. Cert este că, după intervenția
Bizanțului în acest conflict comercial, marea cetate de la Strâmtori n-a reușit să se impună
ca protectoare a Tomisului, micul port dintre Histria și Callatis începându-și ascensiunea
lentă, dar durabilă, care-l va propulsa ca pol urban al Pontului pe fondul slăbirii acestor
mai vechi vecini ai săi.
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Conflictele dintre sarmați și
romani de la sfârșitul
secolului II și primele decenii
ale secolului IV p.Chr.
Conflicts between Sarmatians and Romans at the end of 2nd
Century AD and first decades of 4th Century AD
Abstract: Relations with the Roman Empire were not always warlike. We
see long periods of peace when the existence of treaties of amicitia ensured
favorable conditions for the development of the Sarmatian civilization.
The relations with Roman Dacia and Pannonia are observed at the
archaeological level, through the exchange and penetration of Roman and
provincial Roman pieces, in the Sarmatian daily life. The reorganization
of Roman Dacia concurs with the new situation in the region, so its
division into three parts: Apulensis, Porolissensis and Malvensis, was a
strategic response to the Romans’ attempt to cope with the events and for
a better administration of the Danube province severely affected by the
Marcomannic wars. Towards the end of the 3rd century AD, there was
a concentration of Sarmatian communities towards the southern part of
the Great Hungarian Plain and the western part of Banat, where, under
the pressure of other nomads, the Sarmatian Iazyges have put pressure, in
their turn, on the Roman limes from the Danube.
Keywords: Sarmatian Iazyges, Romans, Dacia, conflicts.
Cuvinte cheie: Sarmați iazygi, romani, Dacia, conflicte.

Începând cu secolul II p. Chr., iazygii îşi vor extinde stăpânirea, atingând linia
Parthiscum – Lugio. În intervalul secolelor II-IV, iazygii s-au dovedit un factor perturbator
la graniţa dunăreană a Imperiului Roman, prin incursiunile devastatoare asupra Daciei,
Pannoniei şi Moesiei. Ei s-au dovedit a fi adversari de temut ai romanilor, în contextul
încheierii cu barbarii germanici a unor alianţe antiromane.
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Relaţiile cu Imperiul Roman nu au fost întotdeauna belicoase. Constatăm lungi
perioade de pace, când existenţa unor tratate de amicitia au asigurat condiţii prielnice
dezvoltării civilizaţiei sarmatice. Relaţiile cu Dacia romană şi Pannonia, se observă la
nivel arheologic, prin schimbul şi pătrunderea pieselor romane şi provincial romane, în
cotidianul sarmatic.
Reorganizarea Daciei romane1 a coincis noii situaţii din regiune, astfel împărţirea
ei în cele trei părţi: Apulensis, Porolissensis şi Malvensis a fost un răspuns strategic la
încercarea romanilor de a face faţă evenimentelor, dar şi pentru o mai bună administrare a
provinciei dunărene, grav afectată de războaiele marcomanice.
Sub Commodus se cunosc foarte puţine despre confruntările cu iazygii. Menţiuni
cu privire la ridicarea de praesidia şi burgi pe ripa sunt formulate identic şi afirmă rolul
lor împotriva unor latrunculi2. Ele se datează
relativ în anii 184-185 p.Chr. Despre un conflict
în Sarmatia vorbeşte Historia Augusta3, şi
de unul cu dacii, care sunt înfrânţi. Tot cu
barbarii „care trăiesc dincolo de Dacia” vor
lupta Clodius Albinus şi Pescennius Niger4.
Acestora li se adaugă şi informaţiile că
Pannoniile „au fost aduse din nou în ordine”,
iar în interiorul Daciei, provincialii rebeli au
fost supuşi. Coroborarea acestor fapte istorice
ne duc la concluzia că în zonă a avut loc un
conflict. În urma luptelor purtate de Pescennius Niger şi Clodius Albinus se ridică în
Dacia o inscriptie pentru VICTORIA COMMODI5. Prefectul praetoriului voia să atribuie
succesele din Sarmatia fiului / fiilor săi6.
S-a putut observa că de la venirea sarmaţilor iazygi în spaţiul dintre Dunăre şi
Tisa, puterea sarmaţilor a ajuns la o fază în care s-a trecut la o formă de organizare mai
evoluată. Vreme de un secol şi jumătate vor mai fi menţionaţi de către autorii antici,
conducători sarmaţi cu titlul de regi, implicaţi în diferite conflicte cu Imperiul Roman.

Secolul III
Chiar dacă evenimentele dintre anii 167-180 au afectat limes-ul dunărean al
Imperiului, până la mijlocul secolului III p.Chr., constatăm o perioadă de calm în zona
cuprinsă între Dunăre şi Tisa. Revigorarea Imperiului Roman sub Severi este observabilă
la nivelul provinciilor – prosperitate economică şi socială, dar şi la nivelul relaţiilor
Despre reorganizarea provinciei Dacia în timpul lui Marcus Aurelius, sau chiar al lui Antoninus Pius vezi
Petolescu 1986, 131-138.
2
RIU 1127-1137.
3
SHA, Vita Commodi, 6, 1.
4
Cassius Dio, LXXII, 8, 1; Piso 1993, nr. 27, p. 137-141 (pentru Pescennius Niger) şi nr. 68, p. 267-269
(pentru Clodius Albinus).
5
IDR III/3, 334 de la Ampelum.
6
SHA, Vita Commodi, 6, 1; Herodian, I, 9, 1, unde apare forma de plural – „fii”.
1
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cu populaţiile barbare, ţinute sub un strict control. Începând cu mijlocul secolului III
remarcăm frământări în lumea barbară, datorate presiunii exercitate de goţi, soldate cu
atacuri violente asupra statului roman aflat în plină criză militară.

Sarmaţii iazygi în timpul dinastiei Severilor.
Dacă pentru domnia lui Septimius Severus nu avem informaţii privitoare la un
conflict cu sarmaţii din arealul dintre Dunăre şi Tisa, găsim o menţiune referitoare la
Caracalla, care a purtat lupte reduse ca intensitate împotriva unor populaţii diverse şi
primind titlurile de Sarmaticus Maximus, Parthicus Maximus, Gothicus Maximus7,
fie de Germanicus, Arabicus şi Alamannicus8. E posibil ca împăratul să fi întreprins o
campanie împotriva iazygilor cu ocazia vizitei în Dacia, când a dus tratative cu barbarii
din vecinătate, reglementând legăturile lor cu imperiul. Aflat la Porolissum îl va executa
pe regele quad, Gabriomarus, şi va acţiona împotriva unor neamuri barbare de la graniţa
Daciei – daci liberi, vandali. Vizita împăratului Caracalla în Dacia în 213-214 p.Chr.
coincide cu întărirea sistemului defensiv al provinciei, dar şi întărirea prestigiului roman
faţă de seminţiile barbare din zona danubiană9.
Noi conflicte romano-iazyge se înregistrează în timpul împăratului Maximinus
Thrax (235-238) 10, chiar dacă unii istorici contestă acest fapt. Luptele cu sarmaţii se
declanşează în anul 236, A. Mócsy considerând că acest război a afectat Pannonia Inferior,
şi chiar dacă nu ar fi vorba de sarmaţi, o victorie pe ripa Sarmatica le aduce împăraţilor titlul
de Sarmaticus Maximus şi Dacicus11. Acelaşi autor menţionează că reşedinţa imperială
era la Sirmium, pe baza informaţiei din Historia Augusta: „Pacata Germania Sirmium
venit, Sarmatis inferre bellum parans...”12. D. Benea şi I. Piso consideră că în 236 are
loc conflictul cu dacii, iar în 237 cel cu iazygii, fiind localizat în câmpia dintre Dunăre şi
Timiş13. La aceste lupte participă şi viitorul împărat Marcus Clodius Pupienus Maximus în
calitate de legat al Illyricum-ul, zdrobindu-i pe sarmaţi14. Penuria de informaţii epigrafice,
nu ne luminează în cazul acestor conflicte. Se păstrează fragmentar câteva inscripţii care
sunt presupuse a avea legătură cu luptele lui Maximinus Thrax contra iazygilor: o dedicație
către Iupiter Optimus Maximus pentru sănătatea consularului celor trei Dacii pusă de
cohors I Vindelicorum15; o coloană votivă de la Tibiscum, dedicată lui Mars Augustus, din
care sunt martelate numele împăraților – posibil Maximinus Thrax şi fiul său16.
Şi în titulatura lui Gordian III regăsim titlul de învingător al sarmaţilor, care ar
fi fost scris pe epitaful mormântului său din castrul de la Circesius – Persia17. În anul
SHA, Vita Getae, 6, 6.
SHA, Vita Antoninus Caracalla, 10,  5.
9
Macrea 2007, 71-72.
10
Herodian, VII, 8, unde apare denumirea de „sauromates”.
11
Mócsy 1974, 202-203; Nemeth 2005, nota 21, 61.
12
SHA, Vita Maximini, 13, 3.
13
Piso 1982, 228; Benea 2000, 97;
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SHA, Vita Maximi et Balbini, 5, 9.
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Piso – Benea 1999, 97-98.
16
IDR III /1, 144; Nemeth 2005, 62.
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SHA, Vita Gordiani Tres, 34, 3.
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242, sarmaţii năvălesc în Pannonia şi sunt opriţi şi învinşi de armata Illyricum-ului18.
Se remarcă în acest „bello Sarmatico” viitorul împărat Aurelian, care singur ucide 48 de
sarmaţi într-o singură zi19.
Cooperarea militară dintre Dacia şi Pannonii
cunoaşte o nouă etapă la mijlocul secolului III p.Chr.,
când în urma marilor lupte purtate împotriva carpilor,
Phillippus Arabs (244-249), se formează conducerea
unitară a armatelor acestor provincii, având cartierul
general la Sirmium20. Pericolele în secolul III erau
reprezentate de iazygi şi qvazi, dar şi de noii duşmani
ai Romei, goţi şi carpi21. Titulatura lui Phillipus Arabs
de „restitutor Daciarum”, putea indica, pentru anul 247,
lupte împotriva sarmaţilor şi carpilor22. În timpul domniei
lui Gallienus (253-268) au loc noi lupte cu barbarii,
coroborate cu luptele interne din cadrul statului roman,
datorate uzurpatorilor. Astfel, se duc lupte cu sarmaţii
dintre Dunăre şi Tisa, care alături de qvazi năvălesc în
Pannonia23. În legătură cu evenimentele putem pune
îngroparea de tezaure monetare din Pannonia şi Moesia, datate între 258-260. Ingenuus,
guvernatorul Pannoniei, este ales împărat de armata Moesiei şi cea a Pannoniei, într-un
moment în care sarmații periclitau siguranța în zona dunăreană24. Este înfrânt de Gallienus
în 260 p.Chr. După moartea lui Ingenuus, Publius Cornelius Regalianus a fost ales împărat
de către armata din provinciile dunărene. Regalianus a luptat cu succes împotriva iazygilor
în anul 260, pe care i-a zdrobit cu duritate, încât conform sursei antice, lui Regalian i s-ar fi
cuvenit titlul de Sarmaticus25. Tot în aceste lupte se face remarcat viitorul împărat Probus.
Acesta va fi decorat pentru faptele sale de arme26. În legătură cu masivul atac suebosarmatic din anul 260 sunt puse şi dislocările de vexilaţii în zonă. Sunt aduse vexilaţii
din Germania Inferior (legio I Minervia), din Germania Superior (legio VIII Augusta),
din Britannia (legio II Augusta, legio VI Victrix, legio XX Valeria), care îi resping pe
SHA, Tyranni Triginta, Divi Aureliani, 6, 3, nota 8.
SHA, Tyranni Triginta, Divi Aureliani, 6, 4.
20
Fitz 1967, 119.
21
Nemeth 2007, 228.
22
Daicoviciu 1945, 170-171, cu discuţia privitoare la inscripţia CIL III, 1176, a locuitorilor din Colonia
Nova Apulensis.
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Mócsy 1974, nota 15, 205.
24
SHA, Tyranni Triginta, Ingenuus, 9, 1: „neque in quoquam melius consultum rei p. a militibus videbatur
quam quod instantibus Sarmatis creatus est imperator…”
25
SHA, Tyranni Triginta, Regilianus, 10, 2; 10, 12.
26
SHA, Tyranni Triginta, Probus, 5, 1-3: Et haec quidem epistulis declarantur. nunc quantum ex ephemeride
coIligi potuit: cum bello Sarmatico iam tribunus tramisso Danubio multa fortiter fecisset, publice in
contione donatus est hastis puris quattuor, coronis vallaribus duabus, corona civica una, vexillis puris
quattuor, armillis aureis duabus, torque aureo uno, patera sacrificali quinquelibri una. 2 quo quidem
tempore Valerium Flaccinum, adulescentem nobilem, parentem Valeriani, e Quadorum liberavit manu. 3
unde illi Valerianus coronam civicam detulit...”.
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barbari şi pacifică provinciile27. Un posibil conducător al acestei armate de intervenție de
la Sirmium ar fi Regalianus, după lichidarea lui Ingenuus28. Adăugarea la acestea a unei
vexilaţii compuse din detașamente ale legiunilor dacice, dislocată la Poetovio, are dublu
rol – blocarea drumului spre Italia, atât pentru barbari, cât şi pentru Regalianus29. La nivel
arheologic se constată mari distrugeri asupra oraşelor din Pannonia, cauzate de iazygi.
Regalianus moare în urma instigării sarmaţilor roxolani, cu acordul armatei şi provinciilor,
de frica represiunii lui Gallienus30. Un alt uzurpator este menţionat de Historia Augusta,
Censorinus, existând precizarea că a deținut funcţia de legat „special” al Sarmatiei31.
În timpul împăratului Claudius II Gothicus (268270), este amintit un atac al suebilor şi sarmaţilor, împotriva
cărora Aurelianus va obţine o strălucită victorie32.
Nemaiputând face faţă atacurilor migratorilor, dar şi
confruntându-se cu o gravă criză internă, împăratul Aurelian
decide o retragere strategică a administraţiei şi armatei
romane din Dacia, la sud de Dunăre, unde va fonda două noi
provincii. Constatăm că rolul de „propugnaculum Imperi” al
provinciei Dacia nu mai era de o vreme o realitate. Astfel,
în situaţia dată, retragerea aureliană (271/275 p.Chr.) are
logică. Pe sarmaţi, aliaţi cu vandalii şi iuthungii îi învinge
în anul 27133. În urma acestui conflict, împăratul Aurelian va
primi titlul de Sarmaticus şi Germanicus Maximus34. După
unii cercetători, titlul de învingător al sarmaţilor nu mai este considerat sigur, prin sarmaţi,
trebuind a se înţelege de fapt vandali35.
Părăsirea Daciei de către romani a creat posibilitatea pătrunderii în spaţiul fostei
provincii a unor grupuri barbare – sarmaţi, goţi, carpi care îşi vor exercita dominaţia
nominală şi militară asupra daco-romanilor, referirile autorilor antici la provinciali se vor
face numai prin prisma migratorilor ce îşi exercită puterea în acest spaţiu36.  Fosta Dacie
reprezenta un Vorland pentru Moesia Prima, Dacia Ripensis, şi chiar Moesia Secunda,
fapt observabil prin desele intervenţii la nord de fluviu, în ultimele decenii ale secolului
III şi în primele din secolul IV37. Începând cu sfârşitul secolului III p.Chr., se constată
pătrunderea grupurilor sarmatice în Banat şi Câmpia Aradului, care nu vor trăi izolate de
autohtonii daco-romani, ci se vor influenţa reciproc.
CIL III, 3228, de la Sirmium; Fitz 1966, 58-60.
Fitz 1966, 58; Mócsy 1974,  206; Benea 1983,  72; Hügel 2003, 161, nota 124.
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Probus (276-282) se remarcă în luptele cu sarmaţii din timpul lui Gallienus, iar
mai apoi vine în zona dunăreană, unde au loc mici războaie cu sarmaţii şi alte neamuri,
cu scopul unei demonstraţii de forţă şi timorării acestor naţii38. Carus (282-283) poartă, în
anul 283, un război cu sarmaţii care se răscoală şi ameninţau Illyricum-ul, Thracia şi Italia.
În acest scurtă, dar intensă campanie militară, Carus reprimă dur „răscoala” sarmaţilor,
ucigând 16000 de sarmaţi şi luând 20000 de prizonieri39. Războiul este continuat în anul
285 de către Diocletian, care obţine titlul de Sarmaticus Maximus40.

Sfârşitul secolului III - secolul IV
Desele intervenţii romane organizate din Moesia Superior şi Pannonia Inferior
împotriva iazygilor demonstrează că atacurile acestora veneau din teritoriile dintre Tisa şi
Dunăre, unele înfrângeri asupra lor fiind consemnate în anii 289 şi 29041. Acest titlu va fi
purtat de Diocletian de patru ori, răsfrângându-se şi asupra Caesar-ilor.
Diocletian şi Galerius sunt activi împotriva sarmaţilor în campanii din anii 289290, 292 şi 294. În 293, Diocleţian şi Galerius în drumul lor spre estul Imperiului, îi înving
pe sarmaţii din sudul Câmpiei Pannonice, lucru regăsit în titulatura ambilor de Sarmaticus
Maximus. Conflictele în zona dunăreană se acutizează între anii 299-305, când Imperiul
duce lupte grele împotriva marcomanilor şi sarmaţilor42. Aceleaşi titulaturi le vor obţine
în anii 299 şi 300, când au loc noi confruntări cu acest neam iranian. Galerius a repurtat
o victorie asupra sarmaţilor dintre Dunăre şi Tisa, iar în vara lui 307 îi învinge pe carpi43.
Învingători ai sarmaţilor, împăraţii romani sunt atestaţi numismatic cu titlul
de SARMATICUS MAXIMUS: Diocletian (Sarmaticus Maximus – 285, 289, 294, 300),
Maximianus ... (Sarmaticus Maximus – 286), Maximianus (Sarmaticus Maximus – 289, 294,
300), Galerius (Sarmaticus Maximus –  294, 300, 302, 306-307, 310)44, Constantius I Clorus
(Sarmaticus Maximus – 294, 300, 302), Licinius (Sarmaticus Maximus – 315), Constantin
cel Mare (Sarmaticus Maximus – 323 a treia oară, 334), Constantinus II (Sarmaticus
Maximus – 338), Constans (Sarmaticus – 338, de două ori), Constantius II (Sarmaticus
Maximus – 338), Iulian Apostata (Sarmaticus Maximus – 360)45. În legenda unor monede,
apar sintagme precum: SARMATIA DEVICTA46 sau VICTORIA SARMATICA47.
SHA, Tyranni Triginta, Probus, 16, 2.
SHA, Tyranni Triginta, Carus, 9, 4;
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Reformele lui Diocletian, din anul 293, au avut o mare importanţă şi pentru teritoriile
nord-dunărene, implicit şi pentru spaţiul bănăţean. Împăratul reorganizează sistemul de
guvernare a Imperiului Roman, prin înfiinţarea unei tetrarhii, Imperiul fiind împărţit între
doi Augusti – Diocletianus şi Maximianus, ambii având asociaţi la domnie câte un Caesar.
În cursul aceluiaşi an şi în cel următor, zona dunăreană dintre Pannonia Inferior şi Moesia
Superior era frământată de desele incursiuni barbare, sarmatice, ceea ce l-a determinat pe
Diocletian să înceapă lucrările de întărire a frontierei Dunării prin construirea unui nou şir
de fortificaţii de tip quadriburgia48. Diocleţian a luptat în mai multe rânduri cu sarmaţii,
dovadă stând titlurile sale, dar şi faptul că după o nouă victorie în 294 p.Chr., va ridica o
serie de fortificaţii romane în Barbaricum, „in Sarmatia contra Acinco et Bononia”49, fiind
prezente şi trupe romane. Fortificaţiile au fost capete de pod în teritoriul barbar, construite
pentru a ţine sub observaţie pe sarmaţi50, informaţie plauzibilă ce o putem corobora cu
informaţiile din Notitia Dignitatum51.  În perioada amintită, au loc confruntări între sarmaţii
iazygi şi romani în preajma Banatului antic. Conform lui Eutropius, au fost învinşi carpii,
bastarnii şi sarmaţii, fiind atestată o stabilire masivă pe teritorii romane52. Campaniile dure
duse de romani împotriva lor au provocat mari perturbări în existenţa aşezărilor sarmatice
din acest teritoriu, fapt ce i-a determinat pe iazygi să pătrundă în grupuri mari la est de
Tisa, în vestul Banatului. Pentru unele seminţii, precum marcomanii, înfrângerile suferite
au marcat o slăbire a forţei lor militare pentru câteva decenii53.
În plin război civil, interesul împăraţilor Constantin şi Licinius a fost păstrarea
activă a graniţelor imperiului prin organizarea de expediţii în Barbaricum. Constantin îi
învinge pe franci în vest, Licinius, conducător al sectorului renan şi danubian, va organiza
o campanie în 309/310, împotriva sarmaţilor54. Era o formă de a ţine sub control politica
barbarilor, cei doi pregătindu-se de confruntarea internă romană55.
Primul împărat care a socotit că a venit timpul să recucerească Dacia, „cedată”
temporar şi formal, a fost Constantin cel Mare (306-337). Marcată la început de luptele
pentru putere din cadrul Tetrarhiei, domnia lui Constantin este legată de o serie de acţiuni
militare. Barbarii care pătrund pe fostul teritoriu al Daciei, goţii şi sarmaţii, au trecut
Dunărea la 323 pentru a jefui Moesia, Dacia aureliană şi Thracia, bizuindu-se pe rivalitatea
dintre Constantin şi Licinius. Constantin îi respinge pe atacatori departe până la Dunăre,
în Câmpia Munteană, ucigând pe regele lor Rausimodus56. Emisiunile monetare de la
Arles, Lyon, Trier şi Sirmium, consemnează SARMATIA DEVICTA. Împăratul primeşte
titlul de Sarmaticus, iar unele informaţii epigrafice susţin ideea organizării unor „ludi
Constantinus.
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Sarmatici”57. În anul 323, Constantin era prezent la Margum, după ce la 12 iunie vizitase
Sirmium, iar apoi va ajunge la 6 iulie la Bononia. În fruntea trupelor sale se va îndrepta
contra sarmaţilor din Banatul actual. Nu este vorba de un
conflict de proporţii, ci de un război local58. Intervenţia
împotriva sarmaţilor a avut cauze pur politice, deoarece
Constantin intra în teritoriul controlat de Licinius, iar
victoria va fi folosită pentru glorificarea faptelor sale.
Din anul 324, Constantin cel Mare începe o serie
de reforme militare şi civile. Pentru întărirea limes-ului
dunărean în faţa repetatelor atacuri sarmatice şi gotice se
iau măsuri în domeniul construcţiilor militare, inclusiv prin
crearea unor capete de pod la nord de Dunăre. Astfel este
construit podul de la Sucidava-Oescus în anul 328, sunt
refăcute fortificaţiile din zona Dunării bănăţene, la Dierna,
Drobeta şi sunt construite altele la Daphne, Hinova,
Ostrovul Banului, Ostrovul Mare59.
După biruinţa asupra lui Licinius din anul 324, el
întinde spre nord pe o adâncime de câţiva kilometri, stăpânirea romană din stânga Dunării,
zonă întărită de noi fortificaţii în care aşează garnizoane militare60.
Observăm că relaţiile cu Imperiul Roman nu au fost întotdeauna belicoase, cu
lungi perioade de pace, când existenţa unor tratate de amicitia au asigurat condiţii prielnice
dezvoltării civilizaţiei sarmatice. Relaţiile cu provinciile romane dunărene, se observă la
nivel arheologic, prin schimbul şi pătrunderea pieselor romane şi provincial romane, în
cotidianul sarmatic.
Considerăm că, pătrunderea lor în arealul bănăţean s-a petrecut relativ târziu, la
sfârşitul secolul III p.Chr., descoperirile timpurii fiind legate fie de abandonarea unor
teritorii traianice, fie de morminte izolate, în legătură cu evenimentele militare de la
sfârşitul secolului I şi din secolul II. Retragerea aureliană din Dacia, a permis sarmaţilor
iazygi să pătrundă pe teritoriul bănăţean. Iranienii îşi vor exercita nominal autoritatea
asupra autohtonilor daco-romani, fiind în cele din urmă absorbiţi în masa acestora. Imperiul
Roman şi-a exercitat controlul asupra teritoriului nord-dunărean, acesta întrerupându-se
odată cu venirea hunilor. În perioada constantiniană, în societatea sarmatică se observă
o stratificare socială, dar şi una politică, prin atestarea unor regi, viceregi şi optimaţi.
Pătrunderea elementelor sarmatice în armata romană s-a realizat din timpul războaielor
marcomanice, culminând cu secolul IV, perioadă în care trupe auxiliare de sarmaţi sunt
regăsite în exercitus romanus.
Urmărind concentrările descoperirilor de factură sarmatică s-au putut contura
mai multe aglomerări, existând posibilitatea ca ele să reflecte existenţa unor centre de
putere barbară. În susţinerea acestei presupuneri aducem mai multe argumente: limitarea
CIL I, 2335; Kulikowski 2007, 82, nota 9.
Aluzie în Porphyrius, Carmina, 9; 22-26, în http://www.thelatinlibrary.com/porphyrius.html (26.12.2021);
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spaţiului de mişcare al iazygilor datorită provinciilor romane – Pannonia şi Dacia, ceea
ce comportă redefinirea termenului de nomad şi seminomad pentru sarmaţii din secolele
III-IV; puterea militară crescândă a iazygilor; informaţiile lui Cassius Dio61 legate de
tratativele de pace cu Marcus Aurelius, care denotă facţiuni rivale (regele copil Battarios
şi neamul lui Tarbos), navigaţie fluvială, elemente ale stratificării sociale; existenţa unei
structuri sau pseudo – structuri statale – Sarmatia, cu un nivel de civilizaţie vizibilă la
nivel arheologic; episodul Limigantes şi Argaragantes, în care sunt menţionaţi lideri
sarmaţi cu titluri de rex, regulus, subregulus şi optimates. Probabil viitoarele cercetări
asupra iazygilor vor confirma sau infirma această supoziţie.
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Dan Negrescu

Între clasici și sfinți – între
cuvânt și tăcere
Realitatea ultimelor decenii – dar și a ultimelor … secole – demonstrează un fapt
de necontestat: libertatea cuvântului ca expresie a drepturilor omului conduce frecvent la
nedreptățile omului.
Ereditatea istorică tributară lui verba volant dar și unor modele actuale, postmoderne
să le zicem, amintind de amara constatare a lui Cicero după care epistula non erubescit
(mai liber tradus prin „hârtia nu roșește”), oferă posibilitatea limbilor, deci și românei, la
o desfrânare mai rar întâlnită, devenind vectori ai unor idei de a căror abjecție, cum ar
spune cronicarul „să sparie gândul”. O anumită agresivitate a verbozității politicianiste
și nu numai, parcă ne duce cu gândul „spăriat” fie la dorita alternativă a tăcerii, fie la
ideea de blasfemie când, fără pic de jenă este invocată, spre pildă, Sfânta Scriptură. Nu
doresc nicidecum să sugerez binefacerile canonului tăcerii impuse, de care am avut parte
nu o dată, dar anumite vociferări sau înscrisuri contemporane duc mai curând la ideea de
iresponsabilitate a cuvântului, decât la cea de libertate.
Din cele secvente, vom putea deduce că indiferent de invocare a realității imediate
sau a celei transcendente, trebuie să existe o departajare cât să aparțină cuvântului și
cât tăcerii; iar aceasta pentru că există un cuvânt care zidește și unul care năruiește; de
asemenea o tăcere fructuoasă, dar și una sterilă.
Cu o decență demnă de urmat și azi, autorii patristici, Sfinții Părinți, mărturisesc
nu o dată că au existat deja înaintea lor înțelepți ai cuvântului și ai tăcerii; ca atare nu
putem ocoli una din cele mai vechi definiții ale cuvântului lăsată de elinul Gorgias din
Leontinoi: „Cuvântul e un crai puternic, mic și prizărit la trup, în stare să săvârșească
isprăvile cele mai dumnezeiești; să curme frica, să înlăture durerea, să stârnească voioșia,
să-ntețească mila”1.
Bătrânul sofist nu s-a lăsat însă fermecat, tocmai pentru că intuise și ajunsese
la cunoașterea cuvântului atât ca instrument, material al zidirii, al construcției mentale,
sufletești, cât și ca bolovan năruitor; drept care, ne spune tot el: „dintre cuvinte unele au
înduioșat, altele au desfătat, altele au înfricoșat pe ascultători”2.
Dar, oricât de bine au ajuns să cunoască instrumentul numit cuvânt, sau poate
tocmai de aceea, neajungând probabil la „performanțele” contemporane nouă, au preferat
acceptarea unei alternative: tăcerea. Diogenes Laertios, în generosul său compendiu
despre viețile și doctrinele filosofilor, relatează un episod din viața unui cunoscut maestru
1
2

Arte poetice. Antichitatea, culegere îngrijită de D. M. Pippidi, Editura Univers, București, 1970. , p. 43.
Ibidem
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al tăcerii și nescrierii – Pitagora; un tânăr doritor, rămas în afara cercului discipolilor
pitagoreici strict limitat, ținând însă neapărat să pătrundă în rândul viitorilor inițiați, a
insistat să fie dus în fața magistrului tăcerii; Pitagora l-a primit, dar, evident zgârcit la
vorbă, a pus să fie adus în fața tânărului un pocal atât de plin încât nu se mai putea
turna în el nici un strop; era semnul clar
, fără cuvinte, că loc nu mai era pentru
nimeni; pricepând mesajul, tânărul a
luat din apropiere o petală de trandafir
pe care a așezat-o pe apa din pocal fără
a vărsa nici un strop, semn că totuși
mai poate exista un loc; impresionat de
răspunsul primit, Pitagora l-a admis pe
tânăr în rândul viitorilor inițiați3.
Indiferent de cât adevăr conține
sau nu această întâmplare, de reținut e
că pentru clasici cuvântul putea avea
mereu ca alternativă tăcerea, iar faptul că opțiunea pentru cuvânt nu înseamnă întotdeauna
și folosirea lui corectă, a generat o adevărată frământare în rândurile urmașilor întru
cultură, adică a Sfinților Părinți.
Aurelius Augustinus, sfânt pentru unii, mai puțin pentru alții, adică fericit, cultural
depășind însă preferințele teologale, constată cu regret, durere chiar: „cuvintele nu au
fost destinate să exprime gândirea celui care rostește”4. Nu putem să nu evidențiem
similitudinea cugetării lui Blaise Pascal, cunoscător al augustinianismului, când afirmă că
„vorba i-a fost dată omului spre a ascunde ceea ce gândește”. Și totuși, Augustin nu este
adeptul acceptării fataliste a neputinței cuvântului; dimpotrivă omul, crede episcopul din
Hippona, trebuie să caute cuvântul ziditor măcar lăuntric: „sunt veșnic doritor de ceva
mai bun de care să mă folosesc înlăuntrul meu, înainte de a purcede la lămurirea lui în
cuvintele ce se aud”5. De fapt, asemenea anticilor păgâni de la care învățase aproape totul,
Augustin știa că nu cuvântul înseamnă totul, deoarece „vorbirea este înceată și întinsă și
apăsător de neasemuită gândului”6.
Această aserțiune clasică în fond, generatoare de tăcere mai curând, ajunsese la
Augustin prin îndrăgitul său profesor, Ambrosius, cunoscut ca episcop al Milanului și
diriguitor subtil a trei împărați romani. În unul din imnurile sale, Ambrozie statuează
condiția comunicării eficiente; aceasta se realizează „Dac-același lucru-l poartă neprihănita
minte/ Pe care-a cântecului sunet îl duce înainte”7. Deducem și din distihul ambrozian că
Diogenes Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor, trad. C. I. Balmuș, Editura Academiei R. P. R.,
București, 1963, pp. 395-408.
4
Aurelius Augustinus, De magistro, VII, 19,, în Migne, Patrologia Latina, XXXII, col. 1918.
5
în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1984, p. 329; fragment din De catechisandis rudibus / Despre învățarea
întru credință a neștiutorilor.
6
Ibidem, p. 329.
7
Imn către ora a șasea, în Migne, P. L., tom XXVII, col 1212.; dar și traducerea integrală a imnurilor în
Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1994, Imnuri, traducere și introducere de Dan Negrescu, pp. 345- 411.
3
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problema nu e cea a renunțării la cuvânt ci a justei utilizări a acestui instrument; adică
exact ceea ce va arăta un alt mare cărturar creștin pe linie clasică, cunoscut drept Sfântul
Grigore cel Mare: „cuvintele au fost atribuite nu pentru ca oamenii să se înșele între ei, ci
pentru ca fiecare dintre ei să-l înștiințeze pe semenul său de ceea ce cunoaște, de făptuirile
sale; așadar a folosi cuvântul spre a înșela, adică pentru altceva decât i-a fost atribuit
omului, este un păcat”8.
Teama de păcat e deja creștină, ca atare tot Augustin, deși mare orator de tip clasic,
recomandă „ tăcerea îi e mai curând trebuincioasă” înțeleptului. Până la urmă, oarecum
pitagoreic, înfrânarea limbii e o probă de putere a caracterului căci „prea mare rușine și
umilitoare cădere este neputința înfrânării limbii, precum de dispreț este a nu putea să o
căznești”9.
Tăcerea rodnică o recomandă precum un Pitagora creștinat, Sfântul Dionisie
Areopagitul, mărturisind cu smerenie în finalul Ierarhiei cerești „Pe cele ascunse ce
înving înțelegerea noastră le-am cinstit cu tăcerea”10.
Afirmam însă la început că tăcerea poate fi stearpă, devenind chiar un păcat
suprem sinonim cu crima, potrivindu-se mai curând cuvântului năruitor, căci spune același
Grigore, pe urmele dreptului roman „ucidem zilnic în măsura în care, amorțiți și tăcuți,
privim cum ne îndreptăm către moarte”11. Dar și mai acuzator sună sentința implacabilă a
dreptului canonic, preluată desigur tot din dreptul roman: Quitacetconsentirevidetur (Cine
tace pare să consimtă)12, adică e considerat consimțitor… desigur depinde la ce…
În treacăt să amintim și posibilul caracter dolosiv al tăcerii, sugerat de Syrus în
cugetările sale (Sententiae) „Tăcerea, pentru omul prost este trece drept înțelepciune”.
Până la urmă se pare că dilema o rezolvă Valerius Episcopul: „și a vorbi și a tăcea
înseamnă perfecțiune”13.
Și totuși, păstrându-ne nealterați în spiritul clasicității romane, nu putem încheia
în ambiguitatea raportului cuvânt – tăcere: ne ajută un… cuvânt, dar nu oricare ci latinul
VERBUM din aceeași rădăcină cu verus, adevărat, căci pentru ziditorii Romei și ai
Imperiului cuvânt însemna ceea ce exprimă adevărul.

		

într-un florilegiu baroc intitulat Flores Doctorul pene omnium, tam Graecorum quam Latinorum…, per
Thomam Hibernicum, Viennae, MDCCLX, p. 299.
9.
Augustin, Despre tăcere, în vol. Augustin, Soliloquia și Predici, studiu introductiv, traducere și note de
Dan Negrescu, Editura de Vest, Timișoara, 1992, p. 157.
10.
Sancti Dionysii Areopagitae, De Hierarchiacoelesti, în Migne, Patrologia Graeca, tom III, col. 370.
11.
Flores Doctorum..., p. 326.
12.
vezi Radu I. Motica, Dan Negrescu, Lexicon juridic latin-român, ediția a II-a revăzută și adăugită,
Universul juridic, București, 2012.
13.
Flores Doctorum..., p. 729
8
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Valy Ceia

Scriitorii vechi și lumea literaturii
Ancient writers and the world of literature
Abstract: There are universal spiritual values that nourish the literature over
time. All true creators have always shown empathy with these values, of a
transcultural and transtemporal nature. In this way, literature, which is, first of
all, the art of the soul and consciousness, proves to be the art of knowledge and
life, the privileged place of the meeting between reason and affection, gnoseology
and aesthetics. The originality of literature is a concept whose complexitysustainability is based on the continuity of values, which have always been guided
by an artery of the sacred. My study highlights all these topical truths that can be
reduced to human values.

Keywords: literature, actuality, originality, life, values.

Literatura. Ne aflăm în locul unde se impune să lepădăm împovărătoarele straie ale
deosebirilor – de vârstă, de limbă, de cultură –, reale, dar ușor surmontabile; aici, în lumea
literaturii, viața se află stăpână suverană. În era în care transdisciplinaritatea își croiește
drum tot mai vajnic, o stranie apetență a alienării încă îl abstrage pe cercetătorul modern
de la perspectiva complexă şi convergentă asupra elementelor integrante ale devenirii
noastre. Ne găsim în mijlocul unui discurs ce clamează cu obstinație originalitatea, absurd
înțeleasă drept calitate demiurgică de a izbuti căi unice, ale tale; ca și cum aceasta ar fi
posibil, ca și cum – mai ales! – s-ar regăsi aici vreo bucurie. Mόdele, cu vremelnicul lor
clinchet, așteaptă întotdeauna judecata modélelor. Acestea din urmă singure pot trasa un
drum existențial exemplar, câtă vreme actualitatea perenă revendică imperativ asimilarea
antecesorilor. Paul Valéry spunea undeva că „nimic nu este mai original, nimic mai propriu
al tău decât să te hrănești cu alții. Cu condiția să-i digeri. Leul e făcut din oaie asimilată”
(apud Cornea 1980: 109). Bântuiți de prejudecăți, e nevoie să regăsim căi înspre instanțele
textului artistic. Încă se ignoră o realitate pe care acesta ni-l învederează neîncetat: unitatea
deschisă a cunoașterii și a vieții se află laolaltă, în grade variate, în literatură, viziunea
transcendentului înflorind în volutele expresivității.
Ideea că Cei Vechi sunt osteniți, fără vlaga de a ne mai desluși ceva de preț, că
sunt lipsiți de forța de a ne elibera sufletul dintre chingile alienantelor angoase apare de
o consistentă caducitate, pe măsura grandilocvenței cu care este ritos proclamată. Clișeu
postmodern, efectul de bumerang al acestei încremenite reprezentări este cât se poate de
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evident. Gongorismul ce drapează un teritoriu gol de idei nu poate înșela însă ochiul agil.
Tocmai de aceea trebuie împiedicată să se lățească această pelagră culturală, cășunată
de autofagia intelectuală. Dar să abandonez tonalitatea ascuțită. Cât de falsă este o atare
perspectivă ne lasă totuși a vedea, cu asupra de măsură, tocmai literatura autentică a timpului
nostru, ce nu-şi găsește rațiuni existențiale și direcție de zbor înspre înalt decât în conjuncție
cu trecutul. Nevoia de nou, de altceva, are noimă doar în măsura în care păstrează marile
valori, transtemporale şi transculturale. Dintr-un astfel de orizont referențial, întoarcerea
înspre vechimea literară ni se revelează drept imperativ fulgurant. Cu forța gnoseologică
ce le caracterizează, științele umaniste și cele sociale ne încredințează de acest adevăr,
instituind în conștiințe un autentic mecanism de edificare a unei existențe altitudinale.
Prima lecție a lumii greco-romane este, cred, chiar aceasta. În măsura în care există, lupta
cu cei vechi e agonia celui care își asumă statutul împovărător de apropriere a manifestărilor
altitudinale ale antecesorilor și, în același timp, cea de model pentru cei ce ne vor succeda.
Infuzia unei spiritualități care se hrănește din aceeași matcă, de la înălțimea timpului nostru
ori al altora, e obligatorie înspre configurarea durabilă a veacului.
Dar nu e nimic surprinzător aici; creatorii veritabili au empatizat dintotdeauna
şi definitiv cu marile valori, transculturale și, mai ales, transtemporale. La querelle des
Anciens et des Modernes/The battle of the books s-a sfârşit înainte de a începe sau, poate,
nici n-a început cu adevărat vreodată – i.e., înglobând conotaţiile distructive. Trasând cu
mai bine de șapte decenii în urmă direcțiile fundamentale ale literaturii europene – direcții
care în continuare alimentează modele literare ale anilor acestora –, Ernst Robert Curtius
a așezat și cadrul adecvat al acestei problematici (1970: 290-295), așa cum procedează cu
ideea de canon – spre a invoca o altă marotă a discursului literar în contemporaneitate. Cu
accente melodramatice azi, ideatica vechi-nou este explicitată de către filologul german
prin prisma jocului dinamic instituit în lumea literară antică, acolo unde problematica îl
așează drept νεώτερος (novus „nou”) pe Callimachos (sec. al III-lea a. Chr.).
Ce este literatura? Care este măsura vieții? Iată întrebări pe cât de vechi, pe atât
de noi. Mai mult decât orice, literatura este artă a sufletului şi a conștiinței, ea este artă a
cunoașterii şi a vieții, fiind locul în care rațiune şi afect, gnoseologic şi estetic se întrețes
într-o armonie deplină. Împletirea tradiției cu modernitatea duce la o armonie ineluctabilă,
înlăuntrul căreia unitatea, nu segmentarea, noi, nu eu, totdeauna, nu acum sunt coordonate
fundamentale ale viziunii asupra Lumii. Luminând plenar viețile noastre, literatura
izbutește să ne reveleze sau, măcar, să ne sugereze adevărurile nodale ale existenței.
Despre poezia vieții, cu ritmurile și tonurile ei, ne vorbește literatura, fără să ostenească,
fără să-și epuizeze în timp forța ideatică. Astfel, cu fiecare lectură autentică înțelegem
deopotrivă că a reface un drum nu înseamnă cu nici un chip încremenire, amorțire; fiindcă
dacă ar fi aşa, dacă este aşa, atunci totul e nimic. Suntem numai atât cât devenim; viața
noastră spirituală, viața noastră, este condiționată de înaintare.
Râvna obstinantă de altceva, să răstoarne tiparele clasice, perimate, monotone ni
se relevă de o sterilitate descumpănitoare. Lăsându-ţi iluzia căilor, a soluţiilor nenumărate,
ignorarea antecesorilor prin întronarea cu drept absolut în cetate a prezentului literar
duce, fatalmente, la autoextincţie; un astfel de drum se va dezvălui scurt şi înfundat, dar,
cu deosebire, lipsit de posibilitatea întâlnirilor, soteriologice prin ele înseși. Cu fiecare
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lectură descoperim nu suficiența lui ştiu, ci îndoiala, punctum movens existențial, lăsând
cale slobodă înălțării. Capacitatea vizionară e, neîndoielnic, pecetea de nezdruncinat a
operei autentice, eterne. Marii gânditori – ceea ce toţi scriitorii veritabili sunt – izbutesc
să concretizeze aspirațiile noastre, să întrupeze
cele ce vor veni într-un chip care uimește
astăzi întocmai ca odinioară. Ca să rămânem
în universul literaturii clasice greco-romane,
Hesiod ori Homer la greci, Horatius ori Cicero,
la romani, dau glas, pe rând, acestei realități
intrinseci literaturii. E, poate, unul dintre cele
mai răscolitoare adevăruri pe care opera literară
ni-l pune sub ochi şi pe care, totuși, nu suntem
întotdeauna capabili să-l acceptăm ca atare. A
asimila o scriere doar cu o elaborată inflorescență
stilistică, cu, eventual, desfășurarea unor drame,
doar cu o urzeală de elemente ale expresivităţii şi
ale fabulaţiei imaginative reprezintă, mai presus
de orice, cea mai crudă evidenţă a neînţelegerii
acestei lumi. Rigid în privirea sa, cititorul modern
e contrariat, ba chiar iritat, să regăsească înscrise
în sfera literaturii istoriile – desfășurate în pagini
când înălțătoare, când cutremurătoare – ori
poemele care vin să ordoneze munca țăranului
și să rostuiască agricultura cu rod. Poetica lor se
profilează în schimb ferm pentru toți cei care nu se lasă atrași de cântece de sirenă și își
ațintesc uitătura către inima acestora.
S-a conturat aici, inevitabil, și retorica unui discurs ce trădează inerentul joc dintre
invectivă şi palinodie, în sensul configurat de către Starobinski. În mod dramatic pentru
sine, scriitorul, gânditor vizionar, îşi transcende epoca, fiind contemporanul fiecărei
generaţii. Creaţia sa, expresia perenă a umanităţii, a umanului etern, dăinuie depăşind
şi integrând treptat vârstele omenirii; acaparaţi de cuceririle tehniciste, ne iluzionăm să
credem că înaintarea în timp înseamnă, implicit, şi o neîncetată evoluţie a spiritului. În
planul gândirii, dimensiunea temporală este cu totul caducă. Acest aspect referențial e
contrabalansat de conştiinţa faptului că
„Orice adevăr e străvechi. Farmecul noutăţii stă doar în variaţiunile expresiei.
Cu cât mai contrastant e fenomenul, cu atât bucuria recunoaşterii este mai mare”
(Novalis 1995: 92-93).

La rându-i, cu patosul unui mare creator-gânditor, Ricardo Reis – heteronim al
lui Fernando Pessoa – intensifică explicitând această idee ce jalonează viața literaturii/
viața lumii:
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„Noutatea nu e nimic în sine, dacă ea nu prezintă o oarecare legătură cu ceea
ce a precedat-o. Noutatea nici nu există, la drept vorbind, acolo unde această
legătură lipsește. Deci trebuie să știm să facem diferența între ceea ce este nou și
ceea ce e straniu; și să-l recunoaștem pe acel care, cunoscând ceea ce este deja
cunoscut, îl modifică și îl transformă, spre deosebire de cel ce-și face apariția din
exterior, fără să cunoască pur și simplu nimic. Între acei scriitori care, inovând,
desind dintr-o rasă deja veche, și cei care dau impresia că aduc ceva nou fiindcă
aparțin unei rase necunoscute, există aceeași diferență ca între un om care ne dă
impresia de noutate datorită unor fraze cu totul noi pronunțate de el, și cel care
lasă aceeași impresie fiindcă vorbește limba noastră și pronunță frazele cele mai
banale estropiind toate cuvintele.” (Pessoa 2012: 174).

Cu revoltătoare suficienţă, socotim că tinereţea noastră e destulă dovadă a
adâncimii noastre culturale, că, dacă i-am succedat lui Homer ori Platon, suntem mai mult
decât ei. În planul gândirii dimensiunea temporală este cu totul caducă, ba poate deveni
chiar primejdioasă. Or, azi vorbim – poate, numai, cu alte cuvinte – despre aceleaşi lucruri
şi, la capătul discursului nostru, vedem că vedem la fel. Într-un text fundamental despre
umanism, plin de fertile reflecţii pentru toţi cei care se închină complexităţilor închise ale
ştiinţei, dar şi unei sterile verbozităţi, Martin Heidegger trasează vizionar calea fiinţei:
„A aduce de fiecare dată la limbă această venire a fiinţei, una care rămâne
şi care în această rămânere îl aşteaptă pe om, iată singura cauză a gândirii. Iată
şi motivul pentru care cei mai importanţi gânditori spun mereu unul-şi-acelaşilucru (das Selbe). Aceasta însă nu înseamnă: identicul (das Gleiche). [...] Este
timpul să ne dezobişnuim de a supraestima filozofia şi, de aceea, de a pretinde
de la ea prea mult. În nevoinţa în care se află lumea de azi, important este: mai
puţină filozofie, însă mai multă grijă faţă de gândire; mai puţină literatură, însă
mai multă cultivare a cuvântului. [...] Gândirea este pe cale să coboare în sărăcia
esenţei sale precursoare” (Heiddeger 1988: 342-343).

Dar scriitorul şi-a asumat, dintotdeauna, prestigiul de hărăzit al sorţii cu acela de
individ inutil, prisoselnic, risipitor de sine. „Un scriitor foloseşte la ceva?”, chestionează,
tendenţios, un personaj din povestirea lui Michel Tournier, Să scrii în picioare. Răspunsul
naratorului răzbate în siajul ideaticii lui Tudor Vianu. Definind la modul general valoarea
drept „expresia ideală a unui acord între eu şi lume” (Vianu 1982: 117), gânditorul
deslușește în opera literară una dintre cele mai complexe creații, purtătoare de valori
multiple, aflată la răscrucea dintre valorile reale şi cele personale, înglobându-le deopotrivă
– în sistematizarea aceluiaşi teoretician. Ca atare, o scriere ajunge să devină exemplară,
mereu vie și preţioasă, atunci când în plămada ei se întreţes cât mai multe dintre valorile
umane. Această realitate asigură zbor înalt și lung operei.1 Venerabilii poeţi alexandrini,
cu un adevărat cult al desăvârşirii formale, pierd tocmai aici; fiindcă se întâmplă ca,
devenită scop şi nu mijloc, şlefuirea stilistică, în loc să slujească artei, să o prejudicieze
Ne aflăm în faţa uneia dintre cele mai îndelungate şi constante discuţii din istoria literaturii. Pentru o privire
mai adâncă, a se vedea, de pildă, Antoine Compagnon, Cele cinci paradoxuri ale modernităţii. Traducere şi
postfaţă de Rodica Baconsky, Cluj, Editura Echinox, 1998.
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prin împuţinarea sau obnubilarea credinţelor şi afectelor, a căror strălucire este furată de
meşteşugul artistic. Inovaţia reprezintă o condiţie a creaţiei şi un „indice” al valorii, dar
aceasta trebuie decelată în mod necesar în miezul ideatic şi în pletora de sentimente pe
care opera le trezeşte, şi abia după aceea la nivelul, exterior, în fond, al expresiei stilistice.
Prizonieri ai clișeelor mortifere ce se insinuează amenințătoare, eludăm inerțial aspecte
evidente. În ordinea absolută a existenţei, orizontul metafizic este cel cu adevărat revelator;
or, marea literatură cuprinde, ca într-un Alef, aspectele atât de multiple şi de variate,
contradictorii chiar, ale realităţii (subsumând, deopotrivă, real, imaginar, imaginal). În
fapt, am clădit aici în jurul unui truism, dar, cum se întâmplă uneori, tocmai adevărurile
cele mai puternice şi mai străvezii au nevoie de luptă pentru a fi acceptate; poate în acest
chip le e dat să se impună.
Dacă se vorbeşte, cu variate accente intensive, despre ingratitudinea memoriei
umane – în fond, fatalmente subiectivă –, se impune să observăm, așadar, că literatura,
„tradiție în continuare” (Philippide 1978: 15), are forța, dimpotrivă, să păstreze vie
înțelegerea faptului că suntem verigi dintr-o umanitate în desfășurare, că în planul
ființei ritmul lucrurilor se ordonează după alte instanțe decât cele temporale, că, prin
urmare, relația trecutului celui mai îndepărtat cu prezentul cel mai viu dobândește
specificitățile imediatității. Suferința străbătută de neliniștitea necunoscutului morții, pe
care o experimentează Ghilgameș odată cu pierderea lui Enkidu, imaginea unei prietenii
exemplare, densa intensitate a afecțiunii, meandrele sensibilității, paleta largă și nuanțată
a acestora nu sunt nici de mai mică intensitate, nu au nici o strălucire mai palidă decât cele
experimentate astăzi, rămânând – vajnici martori ai permanenței despre care am glosat – să
trezească din letargie, să răscolească, să zgâlțâie. Cuvine-se, deci, să regândim, din acest
loc reflexiv așezați, înseși noimele majore ale literaturii, precum și forța sa, subiacentă,
însă certă. Nu cu timpul, nu cu originalitatea – intrinsecă, se știe, creației autentice – se
înfruntă Republica Mondială a Literelor, ci cu adevărul ființei, ce transcende orice idee de
originalitate, înglobând-o.
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Daniel Haiduc

Matrici mentale în romanul
Satyricon
Mental patterns in the novel Satyricon
Abstract: The characters of the latin novel Satyricon are complex enough
to allow for a psychological approach to the mental patterns presnt in
Roman society, as imagined by the author Petronius. This article outlines
a few of them, while in the same time paying attention to the fact that the
way the characters of this ancient novel evolve during the story is not
necessarily coherent from the perspective of modern behavioral patterns,
which means that simply trying to apply know patterns can negatively
influence the construction of literary portraits by „modernization”, by
inserting in the act of interpretation of the latin text some elements foreign
to Roman culture.
Keywords: Satyricon, Petronius, roman, mental patterns, character
Cuvinte cheie: Satyricon, Petronius, roman, matrici mentale, personaj

Diversitatea personajelor din Satyricon oferă cercetătorului exemple relevante de
tipare comportamentale specifice societății romane. La Petronius găsim adesea ecouri ale
acelei libertăți de gândire epicuriene atât de clamate de Lucretius, însă motivația lor nu
este întru totul cea așteptată deoarece autorul Satyricon-ului pare să fie de acord doar cu
prima parte a hedonismului epicurian, cea care găsește fericirea în satisfacerea plăcerilor
lumești, nu și cu preceptele legate de înțelepciune și cumpătare, de promovare a unei vieți
contemplative și virtuoase. Exemplul cel mai potrivit este cel al poemului declamat de
Encolpius atunci când se împacă cu „trădătorul” Giton:
„Quid me constricta spectatis fronte Catones / damnatisque novae simplicitatis opus? […] / Ipse pater veri doctos Epicurus amare / iussit, et hoc vitam dixit
habere τέλος...”1
„Oare de ce ne priviți voi, Catoni, cu o frunte posacă, / Scrierea mea condamnând, simplă cum alta n-a
fost? […] / Ne-ai poruncit-o, savant Epicur, adevărului tată: / Învățătura-ți ne-a spus: viața nu are alt țel…”
(Satyricon CXXXII).
1
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Menționarea figurilor celor doi oameni de stat romani, Cato cel Bătrân și Cato
cel Tânăr, celebri pentru integritatea morală și tenacitatea dovedită în bătăliile politice
din perioada de sfârșit a Republicii Romane, nu este întâmplătoare. Petronius folosește
imaginea lor serioasă („posacă”) pentru a critica o anumită rigiditate a gândirii ce
promova respectarea unei conduite morale stricte, în opoziție cu libertatea căutării
oricărui fel de plăcere, mai ales cea sexuală, în compania semenilor. Desigur, rămâne în
discuție dacă autorul Satyricon-ului a fost el însuși un epicurian adevărat, în sensul în
care comportamentul său în viața reală să fi fost dictat de perspectiva sa trunchiată asupra
principiilor fundamentale ale filosofiei epicuriene. În privința personajelor sale însă,
lucrurile sunt mai complicate deoarece libertatea gândirii implică posibilitatea alegerii, ori
Encolpius și companionii săi nu par a fi persoane capabile să ia decizii în mod independent.
Ei par, mai curând, să fi fost aleși de autor pe criterii aleatoare și puși să joace într-o piesă
de teatru pe care nu o înțeleg2. Apare deci o anumită îndoială cu privire la capacitatea
personajelor petroniene de a da seama despre ceea ce li se întâmplă, îndoială care implică
în fapt chestionarea capacității autorului de a crea personaje veridice prin transferul către
ele a unor părți consistente ale propriului imaginar. Sunt personajele sale coerente din punct
de vedere al motivațiilor interne sau al comportamentului social? Sau sunt ele suficient
de bine construite pentru a se încadra într-un tipar comportamental identificabil? Vorbim
aici în primul rând despre personajele principale,
cele care îl poartă pe cititor cu ele și care îi
mijlocesc acestuia accesul la lumea ficțională în
care locuiesc.
E dificil să-i facem lui Encolpius un
portret literar definitiv, atât timp cât însuși autorul
pare nehotărât în privința inteligenței acestuia.
Este personajul petronian doar un observator naiv
și confuz – așa cum apare în episodul cu câinele
pictat pe perete3 sau cu bucătarul pe care îl chema
Carpe4 – sau, dimpotrivă, un critic autorizat, care
își permite să contemple ironic lumea din jur?
Nu știm. Lui Petronius nu pare să-i pese prea
mult de reacțiile stupide, chiar contradictorii, ale
personajului său favorit. Într-un caz, Encolpius
face aluzie la inteligența sa („statim intellexi quid
esset”5), înainte de a anticipa greșit o situație în
care ceilalți meseni par să fi înțeles cu ușurință
care va fi următoarea farsă a lui Trimalchio. În altă situație, același Encolpius exclamă
„damnavi ego stuporem meum”6 atunci când este supărat că nu știe ceva ce chiar unui om
Fragmentarea textului petronian contribuie la această impresie.
Satyricon XXIX.
4
„Taie” (Satyricon XXXVI).
5
„om cu minte, cum mă știu” (Satyricon LXIX).
6
„mi-am blestemat prostia” (Satyricon XLI).
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inteligent i-ar fi fost greu să intuiască, anume faptul că mistrețul gătit și adus cu o scufie
pe cap era libertus7. Sunt rare momentele în care un personaj sau altul par să știe să-și
folosească rațiunea pentru a-și înțelege și completa lumea. Este cazul aceluiași Encolpius
atunci când spune despre mânie că „feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur”8,
sau a unei slujnice care, bănuindu-l că e dispus să-și vândă frumusețea pe bani, îl pune la
punct: „ex vultibus tamen hominum mores colligo, et cum spatiantem vidi, quid cogitet
scio”9. Într-un fel, autorul se folosește de defectele personajelor sale pentru a-și promova
propriul mesaj satiric deoarece are grijă să delimiteze clar, prin inserarea unor discursuri
lungi, momentele în care are ceva important de spus, indiferent pe care dintre personaje
îl alege să-i servească drept portavoce. Prin ignorarea oratorului ca personaj rațional în
chiar situațiile în care îi oferă o partitură consistentă, Petronius încearcă să ne convingă că
afirmațiile sale constituie adevăruri publice de necontestat, pe care le știe orice cetățean
roman, chiar și niște declasați. În fapt, apelul la credibilitatea imaginarul colectiv în
susținerea criticilor sale la adresa societății romane nu este altceva decât o variantă subtilă
a acelei tehnici de argumentație pe are o numim „certitudine pretinsă”10.
Tot în categoria tiparelor comportamentale putem încadra și anumite reacții
psihologice particulare ale individului la situații dificile sau a căror logică îi scapă, printre
care anxietatea, tentația evadării din realitate sau cea a rescrierii favorabile a trecutului.
Incertitudinea continuă naște anxietate, iar instaurarea anxietății exacerbează pericolele
prin proiectarea în viitor a unor evenimente mult mai dramatice decât cele pe care
rațiunea le recomandă în contextul dat. I se întâmplă lui Encolpius pe parcursul ospățului
lui Trimalchio, când mai mulți sclavi și invitați, ba chiar și stăpânul casei și soția sa
sunt răniți, din prostie sau neglijență. După toate „surprizele” la care asistate deja, atunci
când un acrobat cade peste Trimalchio, Encolpius privește cu atenție în jur: „Itaque totum
circumspicere triclinium coepi, ne per parietem automatum aliquod exiret…”11. Lipsa de
repere îl face să eșueze în mod repetat în tentativa de a ghici următoarea inițiativă a
Smith 1975, p. 96.
„covârșește mințile sălbatice, dar abia le atinge pe cele înțelepte, că se și spulberă” (Satyricon XCIX).
9
„dibuiesc însă năravurile oamenilor după chipul lor, și când îi văd cum umblă, știu ce să cred despre ei”
(Satyricon CXXVI).
10
Este vorba despre folosirea unor argumente care încep, de obicei, cu expresia „toată lumea știe că…”.
11
„După aceea am început să mă uit cu băgare de seamă în jur, întrebându-mă ce mașinărie o să iasă din
pereți…” (Satyricon LIV).
7
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inepuizabilului Trimalchio, fapt ce contribuie la instalarea unei anxietăți de care nu va
putea scăpa decât prin fugă.
Evadarea din realitate are și ea un rol psihologic important în protejarea eului
împotriva unei realități care nu pare dispusă să-l menajeze. Histrionismul, atenția obsedantă
acordată propriei persoane, constituie un prim pas către construirea unei noi identități,
însă acest lucru trebuie însoțit de o modificare a percepției realității în ansamblu. Individul
respectiv are nevoie de o imagine modificată a lumii în care noul eu să aibă din start o
poziție mai bună, nu în sensul puterii, care nu are relevanță dacă subzistă doar la nivelul
imaginarului, ci în sensul unei adecvări mai bune la situațiile reale, ceea ce înseamnă atât
ajustarea comportamentului propriu, cât și manipularea celor din jur pentru a accepta
jocul. Evadarea din realitate fără izolare
socială implică cu necesitate alegerea
unui rol, punerea unei măști. Exemplul
cel mai bun în Satyricon este Giton. Dacă
celelalte personaje principale încearcă,
fără a reuși, să joace roluri care nu li se
potrivesc (chiar și atunci când reușesc,
se întâmplă imediat ceva care-i aduce
înapoi la realitate), tânărul desfrânat
pare să fi adoptat din start un rol tipic de
jucărie sexuală pretențioasă a celui ce
îi satisface cel mai bine nevoile. Giton
se oferă pe sine fără ezitare dacă are un
avantaj, fie și temporar, cu condiția să fie tratat așa cum dorește, să-i fie acceptate reacțiile
emoționale exagerate, nevoia de atenție și de protecție. Personajul lui Petronius trăiește
în permanență cu o identitate împrumutată, el este când Lucretia lui Titus Livius, când
Nisus a lui Vergilius, când Sybila lui Eneas și nu trebuie să facă un efort prea mare pentru
a fi autentic atât timp cât, aparent, toți cei din jur îl acceptă așa cum e, mai puțin „fratele
său” Encolpius. Acest histrionism exagerat al celor două personaje poate fi interpretat ca o
încercare disperată de definire a propriei individualități, de umplere a golului interiorului
cu ceva concret, ceva real12, lucru dificil de realizat însă atunci când autorul face tot
posibilul să-l saboteze.
Rescrierea trecutului reprezintă una dintre tentațiile dificil de controlat ale minții
umane, mai ales atunci când individul este pus în fața unui eșec important. Criza de
încredere declanșată în această situație stimulează o necesară reinterpretare favorabilă a
realității recente, o reevaluare a cauzelor eșecului și a propriilor decizii, având ca rezultat
inevitabil neasumarea răspunderii pentru greșelile personale și stabilirea unor vinovății
externe. Atunci când este părăsit de toată lumea, Encolpius rememorează aventurile prin
care a trecut („audaciae nomina”13). Moralitatea lor nu este relevantă, ele au menirea
doar de a-l ridica pe erou în proprii ochi, în contrast cu faptele celorlalți. Din prieteni și
„frați” (în toate accepțiunile petroniene ale termenului), Ascyltos și Giton devin trădători
12
13

Prag 2009, p. 54.
„fapte îndrăznețe” (Satyricon LXXXI).
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și vicioși, oameni de cea mai joasă speță, personajele negative ale unei melodrame în care
Encolpius ține să se distribuie pe sine în rolul eroului trădat. Desigur, contrastul cu amicii
săi nu funcționează deoarece, prin simplul fapt că s-a întovărășit cu ei, deși le cunoștea
foarte bine trecutul, personajul principal al lui Petronius este deja descalificat în ochii
cititorului. Nimic nu-l împiedică însă să se declare ofensat și să-și dorească cu ardoare o
răzbunare cruntă:
„… furentisque more omnes circumeo porticus. Sed dum attonito vultu efferatoque nihil aliud quam caedem et sanguinem cogito frequentiusque manum ad
capulum, quem devoveram, refero…”14

În stilul său umoristic, autorul roman îi refuză personajului său răzbunarea pentru
că un soldat roman îi confiscă arma (pe care înțelegem că nu avea voie să o poarte
pe stradă), distrugând astfel fantezia violentă în care se imaginase. Ușurat, Encolpius
devine brusc înțelept: „Non multum oportet consilio credere, quia suam habet fortuna
rationem”15.
Să adăugăm aici și câteva observații privind onomastica personajelor din roman.
În general, alegerea numelor personajelor nu este o sarcină ușoară pentru un autor care
urmărește atât identificarea ușoară a acestora de către cititor, cât și oferirea unor indicii cu
privire la caracterul sau originea fiecăruia dintre ele. Petronius se achită bine de această
sarcină, prin urmare vom putea asocia, în majoritatea cazurilor, numele unui personaj cu
acțiunile sale, completând astfel portretul literar sau tiparul comportamental pe care îl
afișează. Pe de altă parte este foarte posibil ca unele dintre nume să fi avut o rezonanță
specială în epocă, despre care nu avem cunoștință.
Personajele Satyricon-ului poartă nume semnificative, multe dintre ele derivate  
din cuvinte de origine greacă, care însă le caracterizează mai degrabă negativ, prin
conotația sarcastică introdusă. Astfel Encolpius este en + kolpos, adică „cel ţinut în poală”
sau „drăguţul”, Ascyltos vine din a + skullo, „nepăsătorul” sau poate „neobositul” (cu
referire la performanța sexuală), Giton este gheiton, „vecinul” sau mai degrabă „amantul”,
iar Eumolpus derivă din eu + molpe, însemnând „melodiosul”, cu referire la un cântec
sau dans bun. Gazda banchetului are un nume pompos, Gaius Pompeius Trimalchio
Maecenatianus. Gaius Pompeius ar trebui să fie numele fostului stăpân la care a slujit
ca sclav (probabil o trimitere voită la marele consul roman din perioada republicană),
iar cognomen-ul Maecenatianus rezonează cu pretenţiile culturale ale bogatului libert. În
sfârşit, chiar numele de sclav Trimalchio, pe care personajul trebuia să-l poarte în mod
obligatoriu, ca orice libert, implică deriziune, pentru că tri-, adică de trei ori, constituie un
prefix burlesc, în vreme ce malchio ar putea însemna „prost şi infatuat”16.
„… am cutreierat ca un smintit prin toate porticurile orașului. Învârteam în minte numai gânduri de omor
și de sânge, umblam cu ochii sălbăticiți și strângeam mereu în pumn mânerul fierului pe care-l menisem
răzbunării.” (Satyricon LXXXII).
15
„Nu trebuie să pui mare temei pe planurile pe care ți le-ai făcut, căci destinul își are și el socotelile lui.”
(Satyricon LXXXII).
16
Eugen Cizek în prefața la Petronius 1991, p. 25.
14
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Sorin Damian

2300 de ani de la stabilirea
scordiscilor la Dunăre
2300 years since the establishment of the Scordisci on the
Danube
Abstract: The appearance of the Scordisci on the Danube is the
consequence of the failure of the Celtic campaigns in the Balkans at the
end of the 3rd century BC. The new ethno-political group has influenced
the historical developments in the region over the next three centuries.
Keywords: Scordisci, Triballi, Dacians, Brennus, Bolgios, Acichorius
Cuvinte-cheie: scordisci, triballi, daci, Brennus, Bolgios, Acichorius

Procesele etnogenezice sunt, fără excepție, metamorfoze de lungă durată, cert
transgeneraționale, întrucât implică redefinirea acelor elemente identitare circumscrise
datului și nu constructului socio-cultural. Uneori, în cadrul acestor procese pot fi însă
determinate praguri procesuale databile cu suficient de multă acuratețe. Acesta este,
printre altele, cazul uneia dintre entitățile etno-politice apărute la frontiera sud-vestică
a Daciei preromane: gruparea scordiscă, personaj colectiv a cărui constituire a modificat
într-o măsură deloc neglijabilă evoluția evenimentelor din bazinul dunărean.

Contextul formării grupării scordisce
Este un fapt bine stabilit că apariția grupării scordisce constituie o consecință
imediată a așa-numitei mari invazii celtice de la începutul secolului III î.Hr., invazie care,
la rândul său, s-a manifestat în consecința prăbușirii sistemului de hegemonie politică
edificat în regiunea balcanică, în jurul regatului Macedoniei. Declanșată în 280/279 î.Hr.,
această invazie a fost însă precedată de o importantă prezență celtică în bazinul dunărean –
în adiacența Dunării Mijlocii mai ales1, dar cu avanposturi care ajung în inima Balcanilor2.
Aici vor fi întâlnite, de la acest orizont de timp sau mai târziu, grupări care vor fi identificate ulterior de
istoricii și geografii Antichității cu boii/boiomii, tauriscii, anarții ș.a. Printre grupările care au avansat până
în spațiul intracarpatic poate fi luată în considerare și cea a sacilor/tectosacilor, grupare care, de altfel, s-a
asociat marii invazii balcanice din 280/279 î.Hr. (vezi Nistorescu 2013, p. 25-26).
2
O grupare celtică abia instalată în zona de vest a Munților Haemus (și pe care unii exegeți o vor identifica
1
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Este vorba, fatalmente, de o imigrație recentă, având în spate cel mult o generație,
eterogenă sub aspect etno-demografic și în cele mai multe cazuri încă nestabilizată sub
aspectul locuirii, totuși deloc neglijabilă ca potențial militar3.
Este în general acceptat faptul că marea invazie balcanică a celților s-a desfășurat
pe trei fronturi distincte. Unul dintre acestea s-a desfășurat împotriva triballilor și Traciei
lisimacheene4, forțele celtice conduse Cerethrius fiind înfrânte de trupele lui Antigonus
Gonatas în bătălia de la Lysimacheia din 277 î.Hr.; în pofida înfrângerii, forțele lui
Cerethrius au creat o stare de fapt pe termen
lung, căreia îi aparțin atât așa-numitul
”regat de la Tylis”5 (în fapt, un regim de
parazitare militară a puterii centrale din
regatul trac), cât și pasajele de confruntare
cu geții lui Zalmodegikos și Rhemaxos.
Un al doilea front, aflat sub comanda lui
Bolgios, a atacat pozițiile dardanilor și
macedonenilor, înfrângând forțele regelui
macedonean Ptolemaios Ceraunos (care
a căzut în luptă), iar un al treilea front,
condus de Brennus și Acichorius, a țintit
pozițiile paionilor (locuitori ai zonei
nordice ai Epirului clasic), pentru ca, după victoriile înregistrate, să facă joncțiunea cu
trupele de sub comanda lui Bolgios și să lanseze atacul împotriva Greciei centrale, sfârșit
cu înfrângerea de la Delphi. Atât cât se poate afirma pe baza lacunarelor informații care neau parvenit, grupările celtice regrupate lângă muntele Scordus – toponim de la care derivă
etnonimul scordisci – provin dintre supraviețuitorii campaniilor conduse de Bolgios și
Brennus-Acichorius.
Putem afirma, așadar, că anul 278 î.Hr. poate conta ca an de debut al procesului
de formare al grupării scordisce, ca punct de start al unui proces etnogenezic. Desigur, în
măsura în care putem vorbi despre o etnogeneză stricto-sensu, ceea ce în cazul grupării
scordisce rămâne încă un subiect de analizat6. Indiferent de acest aspect, avem a observa
că, la orizontul constituirii sale (ceea ce va constitui un factor de influență pentru întregul
proces evolutiv ulterior), gruparea scordiscă prezenta un grad foarte ridicat de eterogenitate:
probabilistic cu neamul serdilor) este semnalată în anul 297 î.Hr., când regele macedonean Cassander atacă
tabăra fortificată a acestora (vezi Plinius cel Bătrân, Hist. Nat., 31, 53)
3
Spre dovadă, în anul 281 î.Hr., în avanpremiera marii invazii, o grupare celtică aflată sub conducerea lui
Cambaules va efectua un raid în regatul Traciei (vezi Pausanias, Hellados Periegesis 10, 19).
4
În contextul confruntărilor militare din epoca diadohilor, generalul Lisimach – autoproclamat rege – a
extins Tracia odrisă, ieșită de sub tutela Macedoniei la moartea lui Alexandru cel Mare, până la Dunăre (în
episoadele de confruntare cu regele get Dromichaites) și, în sud, până în inima Macedoniei înseși. Vezi Will
2008, p. 110 și urm., Walbank 2008, p. 221 și urm.
5
Emilov 2010, p. 67 și urm.
6
Ne limităm să invocăm, ca și contraargument, faptul că după trei secole de la debutul acestui proces nu se
poate vorbi de atingerea unui nivel de omogenitate pe care-l putem presupune la maturizarea proceselor de
etnogeneză propriu-zisă: potrivit lui Strabon, 7, 5, 12, la cumpăna dintre ere scordiscii erau divizați într-o
comunitate a scordiscilor mari și una a scordiscilor mici.
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pe de o parte, comunitățile celtice dominante proveneau din mai multe grupări aflate în
migrație de-a lungul unui răstimp îndelungat, posibil transgenerațional, pe de alta, regiunea
în care s-au sedentarizat și-a avut proprii săi locuitori – singii, sigynii de care avea știință
Herodot7 – care au fost la rândul lor afectați, anterior sosirii celților, de importante mișcări
de populații. De altfel, numărul celților regrupați în vecinătatea Muntelui Scordus a fost
semnificativ redus în urma campaniei dezastruoase din Balcani și a hărțuirilor la care au
fost supuși de populațiile autohtone la întoarcere8; avem în acest sens, pe lângă argumentul
de logică istorică, și informații explicite ale unor surse antice9.
Sedentarizarea scordiscilor în zona cataractelor Dunării a declanșat în regiune un
lanț de mutații și evenimente care au influențat în mod nemijlocit și istoria geto-dacilor.
Poate chiar mai însemnat decât conflictul scordiscilor cu dardanii (care se va manifesta
inclusiv prin aderarea scordiscilor la aranjamentele macedo-bastarne împotriva Romei,
în vreme ce dardanii se vor alinia acestea din urmă10) se va dovedi, din perspectiva
consecințelor regionale, conflictul cu triballii11. Declanșat, cel mai probabil, în paralel și în
consecința constituirii centrului de putere scordisc de la Dunărea cataractelor, conflictul cu
triballii pare să fi avut drept miză controlul teritoriilor anterior dominate de aceștia. Potrivit
lui Appian, confruntările dintre cele două tabere s-au extins pe o lungă perioadă de timp
(prezumtiv, pe mai multe generații), până când o parte a elitei triballe și-a găsit refugiul
la nordul fluviului, în domeniul eminamente dacic, contribuind – logica evenimențială
ne impună să admitem aceasta – la notoria incrementa Dacorum din timpul regelui
Rubobostes12. În generațiile următoare, relațiile scordiscilor cu vecinii lor vor continua să
fie preponderent ostile (cele cu geto-dacii culminând cu drastica înfrângere administrată
de Burebista), în timp ce expansiunea Romei în regiune îi va aduce și în conflict cu noua
putere globală.  De altfel, în acest proces de expansiune romană, scordiscii vor fi gradual
înfrânți și încorporați, iar în cele din urmă asimilați prin romanizare.
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Antuza Genescu

Dan Negrescu, Patristica Perennia
Aucta. Părinți de limbă latină și
scrierile lor
Timișoara, Editura Universității de Vest, 2021
Filologului, oricâte cărți i-ai da, niciodată
nu-i vei oferi destule. Iar el, urmând tradiția erudiților învederați din care se trage, se va simți dator să-ți transmită tocmai spiritul lor – sau înainte
de toate pe acela –, însoțindu-l și îmbogățindu-l cu
propriile sale învățături, nu mai puțin prețioase.
Un asemenea gest face și Dan Negrescu în ediția
a doua a volumului sus-amintit care, după cum
mărturisește autorul în prefață, unește „parțial și
augmentează novator mai multe scrieri”.
Literatura patristică este indubitabil prohibitivă pentru neavizați și exclude orice tentativă
de studiu superficială. Asta nu înseamnă însă că
ea nu poate deveni izvor de lumină și pentru cel
obișnuit cu texte mai accesibile, însă dornic să descopere înțelesuri mai adânci, fie pentru a-și întări
convingerile și credința, fie pentru a veni cu argumente în favoarea concepțiilor și opțiunilor personale, opuse celor susținute de Părinții Bisericii.
Patristica Perennia Aucta poate fi privită (și) ca un
manual de inițiere pentru puținii învățăcei de astăzi interesați de vremurile (și locurile)
tumultuoase care au precedat nefericita separare a Bisericii.
Se vorbește astăzi destul de mult, nu doar în contexte pur religioase, despre
reunirea bisericilor (a religiilor, ar preciza vocile mai curajoase) într-o singură Biserică.
Încercările de unificare actuale, predominant teoretice, sunt încă prea firave ca să se poată
anticipa o reușită, cu atât mai puțin momentul acesteia. Conflictele provocate de ele, de
orice natură, sunt inerente și se regăsesc, deloc surprinzător, în portretele Părinților asupra
cărora se oprește Dan Negrescu. Acestea redau, în tușe foarte sugestive, frământările
Părinților Bisericii, universalizate și devenite coordonate religioase ale veacurilor în care
au scris și viețuit aceștia.
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Episcopul cartaginez Thascius Cyprianus, despre care aflăm că era mai îngăduitor
decât aprigul Tertullianus, scrie că „Biserica este în ochii lui Christos, poporul unit cu
episcopul său, turma legată de păstorul ei; episcopul este în biserică și Biserica în episcop
și cine nu este cu episcopul nu este în Biserică”. Tertullianus, africanul impetuos de la
care ne-a rămas un număr mare de lucrări, cel mai important autor după epoca apostolică,
apără creștinismul, dar se revoltă împotriva rigorilor sale prea blânde, considerând, spre
exemplu, că biserica nu ar trebui să-i reprimească în sânul ei pe desfrânați și ucigași, chiar
dacă se căiesc. Thascius Cyprianus iartă, Tertullianus pedepsește – pentru eternitate. Cele
două atitudini contradictorii circulă în lume de la întemeierea Bisericii și redau unul dintre
elementele care o dezbină și astăzi.
Iată-i și pe ceilalți erudiți, majoritatea convertiți la maturitate, asupra cărora Dan
Negrescu se oprește cu măiestria-i binecunoscută: Minucius Felix, avocat renumit în
Roma, autor al unui dialog între păgâni și creștini; Arnobius cel Bătrân, „unul dintre marii
autori de erori în materie de dogmă creștină”; Lactanțiu, spirit capabil de sinteză, un
„Cicero creștin”, lăudat pentru eleganța și dulceața stilul său; Aurelius Ambrosius, Sfântul
Ambrozie, care s-a pronunțat împotriva păgânismului plecând chiar de la cunoștințelor
sale temeinice despre acesta; Aurelius Augustinus, Sfântul Augustin, care a scris și despre
care s-a scris atât de mult, încât cercetătorul său e pus în dificultate ab initio;  Eusebius
Hieronymus, care se așază pe sine însuși printre personalitățile ilustre discutate de el,
dar pe ultimul loc – nu neapărat din modestie, ci călăuzit de sobrietate, cum precizează
Dan Negrescu. Nu lipsesc Părinții noștri, Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ioan Cassian,
„creatorul sistemului monahal apusean”, cuviosul Dionisie Exiguul, și nu doar ei. Din
capitolul dedicat lor, de reținut neapărat, și de examinat temeinic, este ideea „recalculării
începuturilor” culturii românești scrise.
Cei ce se ocupă de traduceri, indiferent din ce limbă o fac, vor fi atrași în mod
cert de capitolul Tâlcuri ale tălmăcirii, în special de secțiunea Și cele cu neputință de
tradus. Se întipăresc involuntar în minte cuvintele Sfântului Ambrozie (tradus tot de Dan
Negrescu), o sinteză a actului tălmăcirii în general, care e reușit numai „dac-același lucru-l
poartă neprihănita minte,/Pe care-a cântecului sunet îl duce înainte”.
Cărțile menite să readucă în memoria unui popor valorile sale și pe cei ce au
contribuit la geneza lor, mai ales dacă s-au consacrat foarte demult, la început de lume,
„cântăresc” tot atât cât enciclopediile sau dicționarele care scot în relief evoluția poporului
respectiv. La aproape un mileniu de la Marea Schismă, Părinții de limbă latină și scrierile
lor dobândesc o însemnătate și mai mare.
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Laurențiu Nistorescu

O incursiune în imaginarul
literar latin
Investigațiile analitice asupra creațiilor de
spirit elaborate cu mai multe milenii în urmă ridică,
mai întotdeauna, problema dificultății de receptare
în afara contextului socio-cultural în care au fost
elaborate. Adesea, această problemă este pur și
simplu eludată de cercetător, care (și am avut recent
o ilustrare pe scară largă a fenomenului cu privire
la opera ovidiană, la împlinirea a două decenii de
la dispariția poetului tomitan) se mulțumește să
atribuie operei literare în cauză structuri și rosturi
nefuncționale în contextul istoric în care a fost
concepută și, deci, intrinsec improprii. Există,
pentru a depăși această dificultate investigațională,
mai multe strategii; toate au însă drept numitor
comun ancorarea demersului analitic în concepte
care (chiar dacă au fost conștientizate și implicit
definite teoretic mai aproape de zilele noastre) au
calitatea de universalii. Aceasta este, din fericire,
opțiunea timișoreanului Daniel Haiduc, cercetător al Centrului de Studii DacoRomanistice
Lucus, care și-a ales drept temă de studiu pentru teza de doctorat – recent materializată
editorial prin volumul ”Imaginarul imperial roman. Petronius și Apulenius”, publicat de
Editura Universității de Vest Timișoara în prestigioasa colecție ”Biblioteca de Cercetare” –
investigarea structurilor raționale ale imaginarului din dublul reper romanesc al literaturii
latine clasice.
Firesc, procedând astfel, autorul a avut de construit, în prealabil, un rafinat aparat
critic, adaptând cu atenție și inovând cu măsură pe constructe deja validate de exegeza
proximă. Fiind inginer IT de formație și scriitor de vocație, Daniel Haiduc a evitat cu
ușurință – îndrăznim să afirmăm – capcanele unor transferuri conceptuale interdisciplinare
care, aplicate inadecvat, pot deturna întregul demers. Așa se explică de ce clarificarea
conceptelor și elaborarea aparatului critic reprezintă, de facto, jumătate din economia
tezei aici evocate, dar acest aspect nu este de natură să îngreuneze corecta receptare
a investigației, ci dimpotrivă. Suntem, ca atare, întru totul de acord cu latinistul prof.
em. Dan Negrescu, prefațatorul volumului (și, mai important, coordonatorul doctoral al
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autorului), care afirmă: ”Reconstituirea neutră, fără a impune ce credem noi, e primul
pas decisiv spre a înțelege eternitatea clasicismului roman, nu doar ca literatură, ci și ca
totalitate, model”.
Imaginarul este conceptul-cheie cu care operează aici autorul - și salutăm faptul că
acesta a evitat sistematic să limiteze înțelegerea acestui concept la aspectele sale pur vizuale,
așa cum din păcate procedează cei mai mulți cercetători atrași de tematica imaginariilor.
În viziunea pe care ne-o propune Daniel Haiduc, întru înțelegerea romanului clasic latin
ca produs cultural istoricizat, imaginarul literar prelungește și disciplinează imaginația
într-un proces de raționalizare a cunoașterii bazată pe ”hrănirea” informațională – dar
care, în același timp, își păstrează, ca experiență eminamente personală, caracterul de
singularitate. O dată fixat acest reper, autorul a putut purcede la analiza celor două opere
în proză referențiale pentru literatura clasică latină – Satiricon-ul lui Petronius și Măgarul
de aur al lui Apuleius – construind un studiu de caz care nu mai poate fi bântuit de riscul
formulării unor observații particulare sau arbitrare. Apropierea autorului de obiectul
studiului său urmează, formal, traseul clasic de la general la particular, contextualizarea
cultural-istorică făcându-se pe registrul prozei romane imperiale și, în cadrul acesteia,
pe mediul spiritual roman din epoca de ascensiune a Imperiului (secolele I-II d.Hr.),
așa cum este el întruchipat prin bio-bibliografia celor doi romancieri-etalon. Daniel
Haiduc nu ratează nici o pistă de natură să contribuie la exhaustivarea analizei: pune în
lumină aspectele lingvistice ale imaginarului, supune investigației personajele (inclusiv
cele escamotate de vocea autorială), detectează funcția de receptor al acestora (implicit
calitatea lor de arhetipuri și/sau tipicuri), descompune aceleași personaje în dimensiuni
infraindividuale (precum violența, sexualitatea, senzorialitatea), le verifică morfologia
(metamorfozele), reconstituie geografiile concurente ale imaginarului literar, identifică
obiectele-portal ale imagorealității astfel reconfigurate ș.a.m.d., recompunând apoi, din
toate aceste componente dezasamblate, acea realitate care se apropie cel mai mult de
nivelul intențional al operelor-referință.
Dar și această realitate-întreg este, la rândul său, investigată în comportamentul
său specific, ca obiect care se mișcă pe coordonate temporale (și generează percepții
imaginare aferente), care se poate extratemporaliza, care interrelaționează cu cultura
disciplinată (cu educația adică), cu cunoașterea și raționalizarea acesteia, care valorizează
și ierarhizează (emanând, printre altele, palierele fantasticului sau extraordinarului), care
se autostructurează ș.a.m.d., nu în cele din urmă care-și poate constata propriile limite. În
fine, demersul investigațional al lui Daniel Haiduc se completează cu analiza imaginarului
ca experiență personală și articularea acesteia în imaginarii colective.
Să reținem, pentru orientare, și titulaturile capitolelor tezei: Metodă și interogație,
Imaginar și percepție, Imaginar și rațiune, Imaginar și societate.
Salutăm această izbândă întru cercetare a colegului nostru, având certitudinea că
ea reprezintă doar un început de drum.
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Romulus Popovici

Africa, Egiptul și provinciile
danubiene ale Imperiului Roman
Sub versiunea engleză a acestui titlu –
”Africa, Egypt and the Danubian Provinces of
the Roman Empire” – și având drept subtitlu
determinativ precizarea ”Interacțiuni militare și
religioase (secolele 2-3 AD)/Military and religious
interactions (2nd-3rd centuries AD), la prestigioasa
casă editorială BAR din Oxford, UK, a fost
publicat, la sfârșitul anului 2021, un volum de studii
reflectând lucrările simpozionului internațional
omonim organizat de Muzeul Național al Banatului
din Timișoara în perioada 29-30 iulie 2018.
Contribuțiile reunite în acest volum ”prezintă studii
de caz privind prezența militară și civilă egipteană
și africană în provinciile dunărene, influențele
egiptene și africane întâlnite în cultura materială,
religia și magia din jurul Dunării, precum și prezența
locuitorilor provinciilor dunărene în regiunea
nord-africană a Imperiului Roman și a Egiptului”,
precizează în introducere editorii, respectiv Ștefana Cristea, muzeograf principal la
Muzeul Național al Banatului și membru al Centrului de Studii privind Mediterana și
Orientul Mijlociu de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Eric Charles
de Sena, profesor de arheologie romană la Manhattan College, USA (cu o vastă experiență
internațională, incluzând coordonarea proiectelor de la Forumul Porolissum și de la palatul
imperial din Serdica) și, deloc în ultimul rând, colegul nostru Călin Timoc, arheolog
principal la Muzeul Național al Banatului.
Lista autorilor incluși în acest volum include, de asemenea, nume de referință ale
cercetării de resort din România și nu numai: Vessela Atanassova, Laurent Bricault, Ștefana
Cristea, Dan Deac, Jasmin Hangartner, Florian Matei-Popescu, Lucrețiu MihăilescuBîrliba, Ioan Piso, Ligia Ruscu, Csaba Szabó, Călin Timoc. Contribuțiile lor vizează
aspecte privitoare la dislocarea de trupe și comunități asociate între periferiile dunăreană
și afro-egipteană ale Imperiului Roman, reflectarea lor epigrafică, procesele de aculturație
astfel declanșate și, în cadrul acestora, ca o componentă distinctă, difuziunea unor culte
etnice de la un orizont la altul al societății romane. Abordarea unor atari tematici din
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perspectivă preponderent arheologică ridică – după cum și semnalează editorii – dificultăți
metodologice specifice, legate mai ales de faptul că arheologul, prin excelență observator
al culturii materiale, este chemat să pună în evidență, în plus, aspecte imateriale precum
credințele și mentalitățile. Ne exprimăm aprecierea că autorii de față au reușit să atingă
acest obiectiv.
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Călin Timoc
David Breeze, Felix Marcu, George Cupcea

Frontierele Imperiului Roman.
Frontierele romane ale Daciei
Problema Limesului Imperiului Roman,
granița fortificată a lumii latine antice, a fost
întotdeauna un subiect important, dar și foarte
complex, greu de explicat, mai ales datorită
complexității arhitecturale și a diferențelor de
structură zonală are de curând, pentru zona
Daciei un ghid scris pe înțelesul tuturor de
niște specialiști care sunt dintre cei mai titrați
cercetători ai frontierelor Imperiului Roman.
Ghidul este precedat de o scurtă alocuțiune
a ambasadoarei României la UNESCO, SimonaMirela Miculescu (p. 5-7), în care este subliniată
grandoarelor ruinelor romane din Dacia și
necesitatea țării noastre de a se racorda la
grandiosul proiect de înregistrare în UNESCO a
acestui monument unic și caracteristic stăpânirii
romane în zonele ei de graniță.
Dacia, fiind o provincie romană a cărei
constituire a modificat vechea tradiție augusteică
de apărare a frontierelor Imperiului Roman pe granițe naturale: Rin – Dunăre, pentru
zona europeană ea joacă funcția de avanpost militar în lumea barbară germanică. Mutarea
graniței pe munții Carpați i-au obligat pe romani să creeze o limită artificială între ei și
popoarele barbare învecinate care să fie nu doar eficientă din punct de vedere defensiv (mai
ales blocarea trecătorilor a fost preocuparea principală a militarilor Daciei Romane) ci și
să fie vizibilă din depărtare, pentru a indica tuturor străinilor care sunt teritoriile aflate sub
jurisdicția Romei. David Breeze (p. 9-37) este de părere că există similitudini funcționale
între Zidul lui Hadrian și Marele Zid Chinezesc, iar construcția unei granițe fortificate are
și rol propagandistic, cel de a descuraja dușmanii arătându-le forța sa militară, aproape
inepuizabilă și măreția Imperiului.
Un asemenea monument trainic, care a rezistat peste milenii cum este granița
Imperiului Roman și care a devenit în multe părți din lume obiectiv turistic foarte apreciat
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și vizitat, merita să fie inclus între monumentele patrimoniului universal UNESCO. Așa
a apărut „grupul de la Bratislava”, o comunitate de specialiști din mai multe țari care
cercetează sistematic porțiuni din limes și care și-au unit forțele pentru a realiza aceast
obiectiv. Înscrierea în UNESCO a unui astfel de monument, întins pe mii de kilometri,
pe trei continente nu se va putea realiza decât în etape și mai ales doar acolo unde se
mai păstrează integru din punct de vedere peisagistic. Ca să fie mai ușor de gestionat
documentația s-a mers cronologic pentru a fi incluse în discuție doar fortificările romane
din perioada Traian – Septimius Severus. Ulterior se vor adăuga la dosarul principal
și elementele de limes anterioare sau posterioare acestui segment cronologic. Pentru
Dacia Romană nu perioada ridică probleme ci tipul de graniță pe care l-au ales romanii
să îl construiască aici: pe mai multe linii de fortificație având avanposturi susținute cu
forturi (burgus) și o rețea densă de turnuri de pază sau observație (specula). Toate aceste
construcții militare comunicau vizual între ele și puteau semnala pericolul de la distanță,
fiind aliniamentele care definesc granița propriuzisă a statului roman. În situl Patrimoniului
Mondal al Frontierelor Imperiului Roman pe lângă sisteme de fortificare vor fi cuprinse și
drumurile, mai ales cele care mărginesc stăpânirea romană și structurile civile din imediata
apropiere. Scopul aceste abordări este de valoriza complet această lume de la frontierele
Imperiului Roman, spațiu în care schimburile culturale și comerciale dintre romani și
barbari a permis prin intermediul romanizării dar și a fenomenelor locale de aculturație la
apariția popoarelor romanice, precursoarele națiunilor europene de azi.
Gradul mare de autenticitate pe care îl deține limesul dacic nu poate decât să ne
bucure și să fie un motiv de mândrie pentru România, care deține și porțiuni însemnate
din limesul dunărean al Imperiului Roman. Totuși, slaba infrastructură turistică și lipsa
de promovare a monumentele istorice în România va face o misiune destul de solicitantă
specialiștilor privind alinierea limesului roman din această parte a Europei la standardele
cerute de UNESCO.
Complexitatea și lungimea „de 1 milion de pași” a limesului dacic (cum relatează
și izvoarele literare antice) despre granița provinciei nord-dunărene (cea mai lungă dintre
toate provinciile Imperiului Roman) cuprinde mai multe faze evolutive de fortificare
și refortificare și segmente, respectiv tronsoane distincte, care sunt prezentate de Felix
Marcu și George Cupcea din momentul războaielor dacice ale împăratului Traian (p.
39-82). Cu siguranță aceasta metodologie nu este greșită deoarece, așa cum ne confirmă
știrile literare antice, Optimus Princeps a dus războiul împotriva dacilor cu ideea clară
de a transforma Regatul lui Decebal în provincie romană. Înseamnă că a existat un
proiect prestabilit de înstăpânire a romanilor asupra dacilor. În acest stadiu de început
a administrației militare nord-dunărene limesul roman era format de mulțimea castrelor
de marș și a taberelor de iarnă. O bună parte ale acestor fortificații, cum ar fi Zăvoi,
Sarmizegetusa Ulpia și Regia, precum și ansamblul de castre de marș din Munții Orăștiei
au apărat granița teritoriilor dacice înglobate în Imperiul Roman în anul 102 p.Chr., la
fine primului război dacic.
Odată cu anul 106, când Dacia Felix a fost proclamată după înfrângerea regelui
Decebal și a ultimelor grupuri de rezistență barbară a început și creionarea sistemului
defensiv roman la Dunăre precum și drumurile principale care leagă aceast teritoriu de la
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cel mai nordic punct Porolissum (castrul care apăra Poarta Meseșană, trecătoarea nordică
spre Barbaricum) de Roma.
Existența provinciei, una militarizată în care armata a jucat un rol preponderent și
în economie ne este prezentat foarte corect în lumina reformeleor administrative de care
au beneficiat aceste teritorii mai întâi în epoca lui Hadrian și mai apoi în timpul împratului
Marcus Aurelius, de fiecare data în urma unor evenimente dramatice, războaie grele care
s-au dat cu confederații de triburi barbare la granița de nord a Imperiului. Felul în care a
evoluat sistemul defensiv al Daciei Romane este foarte elocvent pus în pagină de autori
prin evidențierea tipurilor de castre dar și a feluritelor trupe auxiliare și de legiune care
au staționat la nordul Dunării. În mod plăcut și de așteptat pentru discuția Limesului
dacic sunt luate în discuție de data aceasta și valurile romane care apar ca niste fortificații
liniare, monumente de pământ cu palisadă și șanțuri de apărare pe ambele părți. Este
pentru prima dată când asemenea construcții (care apar nu doar in Banat și Crișana ci
și în sudul Basarabiei sau în sudul Munteniei, paralel cu Dunărea de jos) sunt puse în
discuție în ansablul general al lucrărilor defensive romane ale provinciei Dacia. Chiar
daca există încă discuții în jurul datării lor este unanim acceptat că ele sunt bariere create
de romani (singurii care puteau mobiliza o asemenea forța de muncă care să pună în operă
monumente de o asemenea complexitate) pentru a opri mișcare a semi-nomazilor sarmați
iazygi și roxolani și a hergheliilor lor de cai.
În partea finală a broșurii autorii nu uită să precizeze că maxima înflorire economică
și dezvoltare a limesului dacic s-a produs în epoca împăratului Septimius Severus și a
urmășilor săi, atunci s-a investit foarte mult în armata provinciei, casa imperială neuitând
că datorită armatei romane de la Dunăre a ajuns la putere. De asemenea sunt succint
enumerate beneficiile primite de locuitori de la împărat, precum și prezentată poziția Daciei
în cadrul carierei notabilităților care s-au perindat la conducerea celor trei Dacii. Textul
broșurii reușește să explice în termeni foarte elocvenți și felul în care s-a produs decăderea
puterii romane în Dacia și motivul pentru care s-a renunțat la Dacia nord-dunăreană și a fost
înființată una la sud de fluviu, între cele două Moesii. Autorii nu uită să sublinieze că lipsa
armatei în castrele fostei Dacii nu înseamnă automat și lipsa de control militar a acestei
zone, fiind enumerate cucerile la nordul Dunării a unor împărați importanți din perioada
romano-bizantină semn că Imperiul Roman Târziu nu a renunțat la autoritatea sa asupra
fostelor teritorii ale Imperiului, fapt care ne obligă să credem că civili care au rămas să
folosească fortificațiile romane ale vechiului limes dacicus erau dintre populațiile barbare
aliate Constantinopolului sau chiar romanici, urmașii locuitorilor provinciei Dacia care au
rămas și după Retragerea Aureliană.
Broșura își atinge scopul de a informa nu doar istoric și arheologic cititorul ci și
asupra parcurilor arheologice și a zonelor protejate din punct de vedere a monumentelor
istorice ce se păstrează în ele de pe cuprinsul României, și care conservă importante
fortificații din Dacia (p. 84-93). Observăm cu bucurie că sunt destul de multe asemenea
obiective: Drobeta –Turnu Severin, Tibiscum – Jupa, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia
– Vețel, Germisara – Cigmău, Alburnus Maior – Roșia Montană, Apulum – Alba Iulia,
Potaissa – Turda, Gilău, Bologa, Buciumi, Porolissum – Moigrad, Călugăreni – Mihald,
Jidava - Câmpulung Muscel, Sucidava – Celei. Multe dintre acestea sunt de tradiție, vechi
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de cel puțin 40 – 50 de ani și au pentru vizitatori și un muzeul local unde sunt păstrate spre
expunere descoperirile din cercetările sistematice ce se întreprind an de an acolo.
Plăcuta lectura a broșurii foarte bine ilustrată cu imagini aeriene și fotografii noi
de la diverse obiective romane se încheie cu o bibliografie selectivă (p. 94-96), titluri alese
de autori și considerate relevante pentru informațiile ce le furnizează despre stăpânirea
romană în Dacia.
Recomandăm cu căldură această broșură informativă, o sursă de informații foarte
bine selectate și sintetizate, care reușește să suprindă foarte bine nivelul de cunoaștere la
care suntem astăzi legat de armata romană în provincia Dacia și activitățile ei constructive
și sperăm că va fi doar un început pentru zona noastră de interes științific dar și pentru
promovarea turistică a monumentelor patriei noastre. Realizările și monumentele epocii
romane chiar și în zonele limitrofe ale Imperiului Roman sunt formidabile și merită
promovate mult mai intens, deoarece ele au influențat în multe cazuri și locuirea medievală
și modernă a acestor meleaguri și sunt încă, în multe locuri vizibile în teren.
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Laurențiu Nistorescu

Studia Academica Shumenensia,
8/2021
Editată sub egida departamentului de
istorie și arheologie al Universității ”Constantin
Preslavsky” din Shumen, Bulgaria, revista-volum
Studia Academica Shumenensia a marcat, recent,
apariția cu opt (aferentă anului 2021), tematica
generică a acestui op – care-i are drept editori pe
cercetătorii universitari Ivo Topalilov și Svetlana
Nedelcheva – fiind ”Balcanii Nordici între est
și vest de-a lungul secolelor 6 și 15”. Numărul se deschide cu un memento dedicat
profesorului Ivan Jordanov Jordanov, nume de referință în istoriografia bulgară, trecut
în eternitate în cursului anului abia încheiat, precum și cu un binevenit preambul, în care
editorii schițează o sinteză a selecțiunii tematice operate. ”Balcanii Nordici sunt una dintre
regiunile cu cea mai dinamică dezvoltare din istoria europeană între secolele al VI-lea și
al XV-lea. Motivele pentru aceasta sunt numeroase și de natură variată și sunt legate nu
numai de apropierea regiunii de capitala mondială Constantinopol. Regiunea a fost, de
asemenea, de interes atât pentru Orient, cât și pentru Occident, interes care nu a încetat la
înființarea statelor medievale, ci chiar s-a intensificat, din nou în ambele direcții, dar cu
intensitate diferită în favoarea Orientului și, desigur, a Constantinopolelui. Toate acestea
determină specificul proceselor politice, istorice și culturale care au avut loc în această
perioadă și care își găsesc locul în cultura materială, exprimată sub un aspect sau altul”,
își motivează editorii opțiunea tematologică.
Alături de cercetătorii din țara de la sud de Dunăre, în cuprinsul acestui volum
se regăsesc și contribuții ale unor importanți cercetători din România, Ungaria și Turcia.
Iată, în integralitatea sa, lista studiilor reunite: ”At the frontier of the Empire. Military
and peaceful interference between the Byzantine world and migrant populations in
Dobruja” - Cristina Paraschiv-Talmațchi; ”An Alan catacomb discovered at VlădeniPopina Blagodeasca (Ialomiţa county, Romania)” - Emilia Corbu; ” Hârșova – extra
muros East. The craft district of the early medieval fortified settlement” - Constantin
Șova; ”PIXE-Analyses of Ingots and Scrap from the Art Metal Production Centre near
Zlatar, Veliki Preslav Municipality” - Stella Doncheva, Nina Arhangelova, Ákos Csepregi,
Anikó Angyal și Zita Szikszai; ”Treasures with medieval items of Byzantine tradition,
discovered inside the Carpathian Arch (Romanian and Serbian territory) from 13th-14th
centuries” - Silviu Oța; ”Medieval spurs from the fund of the National Archaeological
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Institute with Museum in Sofia, Bulgaria” - Stoyan Popov; ”Alexios Komnenos Branas
– the last general of the Komnenoi (based to his seals)” - Zhenya Zhekova; ”Epitaph
of Theodoros (Theodoulous) Goudeles at Pantokrator monastery” - Halûk Çetinkaya;
”A Graffito Scene of ‘Deesis’ at Hagia Sophia, Constantinople (modern Istanbul)” Christina Savova și Thomas Thomov; ”Reliquary from Limoges, a holy gift to the capital
of the Second Bulgarian kingdom Tarnovgrad (Figure from West European reliquary
from Church 22 in Trapezitsa fortress in Veliko Tarnovo)” - Deyan Rabovyanov;
”Archaeological evidence of Bulgaria’s contacts with the Latin Empire and the Roman
Church in the first half of the 13th century. Preliminary remarks” - Angel Nikolov. Ne-au
atras atenția în mod special (dfatorită convergenței cu pfrogramul de cercetare al CSDR
Lucus, altminteri fiind notabile toate celelalte articole) contribuțiile Cristinei-Paraschiv
Talmațchi privitoare la interferențele bizantino-barbare din Dobrogea primului mileniu,
respectiv cele semnate de Zhenya Zhenkova pe tema sigilografiei asociate generalului
Komnenos Branas și de Deyan Rabovyanov, cu privire la relicvariul din Limoges ajuns
în capitala Țaratului de Târnovo.
Amintim, revista Studia Academica Shumenensia apare continuu din anul 2014,
deopotrivă în format print și online, având o frecvență anuală.
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Elena Andreea Marcu

Studii de arheologie și istorie
antică - în onoarea lui Victor
Henrich Baumann
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă
Simion” din Tulcea a realizat recent, cu sprijinul
Consiliului Județean Tulcea, un meritoriu volum
de studii de arheologie și istorie antică în onoarea
distinsului cercetător Victor Heinrich Baumann, la
împlinirea onorantei vârste de 80 de ani. Coordonat
de Sorin Cristian Ailincăi, George Nuțu, Cristian
Micu, Marian Mocanu și Aurel Daniel Stănică și
apărut la Editura Mega din Cluj Napoca, volumul
reunește, pe lângă introducerile-laudatio cuvenite
cu astfel de prilejuri, un număr remarcabil de
studii și articole de istorie și arheologie, care se
constituie cu precădere în contribuții la cercetarea
bogatei istorii arhaice a Dobrogei. Reținem, dintrun cuprins în integralitatea sa meritoriu, câteva
titluri de interes CSDR Lucus: ”Un depozit monetar
preroman descoperit în necropola de epocă romană
de la Callatis” - Gabriel Mircea Talmațchi și Mihai
Ionescu; ”Vase de sticlă de tip millefiori descoperite la Noviodunum” - Sever Petru Boțan
și Aurel-Daniel Stănică; ”New finds from the Roman necropolis at Noviodunum” - AurelDaniel Stănică, Alina și Marius Streinu; ”The Extraordinary Funerary Stele of verna of an
eques romanus from Troesmis” - Cristina-Georgeta Alexandrescu; ”Observații referitoare
la două morminte romane timpurii descoperite la Telița, jud. Tulcea” - George Nuțu,
Mihai Constantinescu și Sorin-Cristian Ailincăi; ”Keys and Elements of Locking Systems
from Ibida (Moesia Inferior / Scythia Province)” - Dan Aparaschivei; ”Oglinzi din sticlă
reflector cu ramă din plumb de la Durostorum (Ostrov-Ferma 4)” – Dan Elefterescu;
”Piese de coroplastică și ceramică cu decor aplicat descoperite la Apulum” - Radu Ota, Ilie
Lascu și Dan George Anghel; ”Imitații și falsuri după monede romane târzii descoperite
la Ulmetum (sec. IV-V p.Chr.)” – Dan Vasilescu; ”Contribuții la arheologia provinciei
Scythia (I). Descoperiri întâmplătoare de epocă romană târzie și bizantină timpurie în
zona Luncavița, jud. Tulcea” - George Nuțu, Cristian Micu și Florian Mihail.
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Este poate locul să amintim că personalitatea onorată prin acest volum, arheologul
și doctorul în istorie Victor Baumann, a realizat de-a lungul a mai bine de jumătate de veac
de activitate științifică o operă semnificativă, de referință fiind, printre altele, monografiile
”Aşezări rurale antice in zona Gurilor Dunării. Contribuții arheologice la cunoașterea
habitatului rural (sec. I-IV p.Chr)” (1995) și ”Sângele martirilor” (2005, 2015).
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Romulus Popovici

Tipul monetar Toc-Chereluș,
un exercițiu monografic
Și-a făcut apariția recent, la Editura Mega
din Cluj-Napoca și sub semnătura cercetătorilor
Corina Toma din Oradea și Florin Mărginean din
Arad, monografia ”Tezaurul de monede dacice
de la Feniș (jud. Arad)”, autodefinită ca fiind un
studiu aplicat asupra ștanțelor asociate monedelor
Toc-Chereluș, tip contemporan cu ultima fază de
existență a fenomenului monetar dacic preroman
(sec. II-I î.Hr.). Concepută riguros și pe o
structură canonică, monografia se deschide cu o
binevenită rememorare a descoperirii tezaurului
monetar antic de la Feniș, fiind mai apoi trecute în
revistă, metodic, aspectele referențiale într-o atare
cercetare numismatică: descoperirile analoage,
identitatea tipului monetar analizat, clasificările
tipologice, studiul aplicat asupra ștanțelor în discuție, caracteristicile tehnice ale emisiunii
asociate, iar ca exercițiu de sinteză, localizarea și cronologia descoperirilor monetare de tip
Toc-Chereluș. Salutăm, în ton cu prefațatorul volumului, Theodor Isvoranu, preocuparea
sistemică a autorilor pentru clarificările terminologice și conceptuale (începând cu eticheta
acestui tip monetar, indicat și prin sintagma ”mit Bartkranzavers”), precum și pentru tratarea
cu prudență a problematicii atribuirii etno-politice a emisiuni(lor) monetare Toc-Chereluș,
din care au supraviețuit până la noi ceva mai mult de 600 de piese. Remarcabil este, de
asemenea, bogatul și judicios selectatul aparat critic, care asigură o bună referențialitate
științifică acestei cercetări.
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Colocviul Internaţional
Comunicare şi cultură în Romania europeană
ediţia a X-a, 10-11 iunie 2022,
Universitatea de Vest din Timişoara
IDENTITATE – DIVERSITATE

Apel la comunicări
Este un fapt de netăgăduit că civilizația
romană unitară s-a construit pe un fundament
de mare diversitate etno-culturală și a evoluat
asimilând influențele culturale și lingvistice
exercitate de populațiile cu care a intrat ulterior
în contact. Aceasta a constituit, deopotrivă, un
excepțional generator de resurse de creativitate
și germenele numeroaselor tendințe centrifuge
– tendințe din care au luat naștere culturile și
civilizațiile neolatine care-și dau întâlnire la ediția
a X-a, aniversară, a Colocviului Internaţional
Comunicare şi cultură în Romania europeană
(CICCRE), ce se va desfășura în 10-11 iunie
2022, la Universitatea de Vest din Timișoara.
Unitatea în diversitate – rezultată, așadar,
prin agregarea identităților și particularităților locale/regionale – a constituit în urmă cu două milenii, după cum rămâne și în zilele noastre, un deziderat; un deziderat care, sub numeroase aspecte
(bunăoară, în echivalarea funcțional-terminologică a aspectelor de limbă, în circulația și
validarea bunurilor cultural-creative sau în înțelegerea istoriei macro-regionale ca proces
de devenire comună), continuă să fie foarte aproape de a fi atins.
Concepte fundamentale ale existenței, largo sensu, termenii-cheie pe care-i propune
ediția aniversară a CICCRE – identitate și diversitate – sunt astfel, deloc întâmplător,
la fel de actuali astăzi, precum au fost de-a lungul celor două milenii de configurare și
manifestare a Romaniei europene înseși. Evoluția matricii comunicaționale comune
care a fost limba latină (păstrată, însă, ca liant, drept limbă a culturii scrise), apariția și
dezvoltarea limbilor neolatine (deopotrivă prin reactivarea substraturilor și prin asimilarea
noilor experiențe cultural-lingvistice generate mai cu seamă de prefacerile mileniului I),
dar și contra-reacțiile civilizaționale din vechiul Barbaricum (devenit Europa de formulă

101
germanică și slavă, dar nu numai) sunt, desigur, cele mai vizibile etape, fiind direct legate
de actul comunicării nemijlocite. Procese similare oglindesc însă și formele de comunicare
mediată (asociate mai ales artelor și limbajului estetic), respectiv, cele de organizare și
reactivitate social-instituțională sau de proiectare în spațiul credințelor și ideologiilor.
Ediția a X-a a Colocviului Internațional Comunicare și cultură în Romania
europeană își propune să evalueze – cu instrumentele specifice ale cercetării din sfera
filologiei, istoriei, studiilor clasice, artei – modul în care identitățile culturilor ce
configurează dimensiunea neolatină a Europei contemporane (o dimensiune primordială,
nu doar în sens istoric) se articulează în spațiul civilizațional unitar al continentului
nostru. Totodată, asemenea edițiilor precedente, în centrul interesului se află articulările
extra-europene romanice asupra relației dinamice dintre identitate și diversitate, pentru
o profilare cât mai largă și mai fidelă a acestor realități. Astfel jalonată, problematica
ediției a X-a a colocviului așteaptă să fie descifrată de către toţi cei interesați – cadre
didactice, cercetători, doctoranzi –, care sunt invitaţi să propună comunicări pentru una
dintre secţiunile colocviului: 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
studii culturale; religie; muzică și teatru; carte și bibliotecă; arte plastice.
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE LIMBI ROMANICE ȘI CLASICE
ORGANIZEAZĂ

Colocviul Internațional
RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE
ÎN CULTURILE EUROPENE

EDIȚIA a XIII-a cu tema:
ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE
ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ

27 Mai 2022

În format on line pe platforma Google Meet
CRAIOVA
ROMÂNIA

103

