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Aceste observaţii nu infirmă, însă, meritul unei lucrări unice în felul ei şi care oferă
un tablou cuprinzător şi judicios întocmit asupra unor aspecte - nu cele mai puţin importante dar, în orice caz, cele mai puţin studiate - ale epocii războaielor civile, epocă atît de
însemnată pentru istoria Romei şi pentru cei care o studiază. Mărturiile autorului şi cercetarea
bibliografiei concordă în a desemna lucrarea lui P. Jal drept primul studiu modern cu caracter ·
general asupra noţiunii de « război civil • şi a consecinţelor lui asupra locuitorilor Romei antice.
Nimeni nu poate contesta nici noutatea, nici interesul lucrării şi nici solida ei întemeiere
pe fapte. Orice cercetător al problemei sub acest raport va trebui să se refere de aici înainte
la studiul lui P. Jal, studiu pe care autorul făgăduieşte să-l continue sub formă de articole consacrate unor aspecte care n-au intrat în volumul de sinteză. Rezervele care se pot face se
raportează, aşa cum s-a arătat deja, mai ales la delimitarea şi organizarea materialului.
Există, pe de o parte, în studiul lui Jal consiperaţii şi uneori secţiuni întregi care îşi
găsesc mai puţin justificarea în cadrul definit de titlu şi de declaraţiile preliminare ale autorului (vezi cap. privind propaganda, menţionat mai sus).
Pe de altă parte, după cum am amintit, P. Jal a fost nevoit, din motive care ţin de
dimensiunile materiale ale volumului, să renunţe la prezentarea unor aspecte· ale problemei
care, după cit pare, fac parte integrantă din ea. Astfel, « Religia romană•, « Stimularea şi
aprofundarea în unele cazuri, a vieţii morale • şi • Soldatul războaielor civile •, ar fi adus o
contribuţie necesară la aprofundarea consecinţelor războiului pe plan moral şi psihologic. Nu
se poate evita impresia că un efort în plus de selecţie, de sinteză şi de concizie ar fi permis
epuizarea subiectului în cadrul material existent.
In ce priveşte organizarea materialului, trebuie adăugată la constatările de pînă acum
şi această consideraţie esenţială (şi care explică, măcar în parte, caracterul prolix al prezentării) că P. Jal pare să nu păstreze tot timpul fermă distincţia între fapte şi ecoul lor literar
sau moral, între sensul foarte larg al termenului « literatură• şi accepţia beletristică mai
restrînsă.

Trebuie admis, de altfel, că distincţia nu era întotdeauna uşor de păstrat. Că era, însă,
o dovedesc în primul rlnd părţile cele mai clare şi mai valoroase ale cărţii. De altfel,
aşa cum este, lucrarea are marele merit de a fi deschis un cîmp de cercetare şi de a-l fi
lăsat bogat în sugestii şi fertil.
posibilă,

Anca Calangiu

M. E. SERGHEENKO, :>KHsm. ,11;peenero PBMa, QqepKB 6hIT8. Al<a,D;eMJUI BaYK CCCP.
lfBCTBTYT BCTOpHB. Jlemmrpll,D;CKOC OT,D;enCBDe, Moscova-Leningrad, 1964, 335 p.
Cartea cuprinde o serie de lecţii ţinute în faţa studenţilor în filologie clasică de la
Universitatea din Leningrad între anii 1958-1961. Autoarea se limitează la secolul I e.n.
şi înfăţişează următoarele aspecte: oraşul, casa, mobilierul, îmbrăcămintea, hrana, ocupaţiile
zilei, băile, copiii, femeile, obiceiurile la inmormintare, gladiatorii, circul, clienţii, sclavii şi
liberţii. Partea arheologică şi descrierea monumentelor sînt reduse la minimum, în schimb
sînt folosite din plin izvoarele literare, cu tendinţa vădită de a obţine o expunere vioaie şi
atrăgătoare, însă bine documentată. La sfîrşit e anexa.t un plan al oraşului Roma, după dicţio
narul topografic Th. Platner-Ashby din 1936, dar numele priceputului arheolog italian G. Lugli
nu apare în bibliografie şi nici în notele din subsol. Ca modele au slujit în special lucrările
mai vechi ale lui J. Carcopino, L. Friedlănder şi J. Marquardt, iar pentru partea arheologică
în primul rînd contribuţiile cercetătorului suedez A. Boethius. Ilustraţiile, în genere bine alese,
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sînt reproduse în primul rînd după lucrările lui P. Grima.I (La civilisation romaine, Paris, 1962)
şi U. Ka.hrstedt (Kulturge.~chichle der riimischen Kaiserzeit, Berna., 1958). Societatea. antică
a.pa.re îndeosebi prin reprezentanţii clasei stăpînitoa.re, a.şa. cum ni-i înfăţişează de obicei monumentele păstra.te, da.r autoarea. a. căutat să pună în lumină şi meritele oamenilor simpli, ca.re
prin munca. lor a.u creat a.cea.stă civilizaţie. Execuţia. tehn.ică a. cărţii e excelentă, ia.r lectura.
plăcută şi interesantă. Fără îndoială, lucra.rea va. avea mulţi cititori şi va. contribui cu succes
a. cunoaşterea. lumii antice.
H.

Mihăescu

W. DEONNA et M. RENARD, Croyances el superstitions de table dans la Rome anlique (Collection « La.tomus •, XL VI), Bruxelles, 1961, 154 p. in 16°.

In anii din urmă, sub conducerea. energică şi pricepută a. profesorului Marcel Rena.rd,
revista. La.tomus, întemeia.tă de Leon Herrma.nn şi consacra.tă în principiu studiilor la.tine, a.
devenit pe nesimţite unul din cele ma.i vii şi ma.i răspîndite periodice din domeniul antichităţii.
Varietatea. preocupărilor, punctualitatea. apariţiei şi - last but not least - calitatea. excelentă
a. tiparului şi a prezentării tehnice a.u impus-o unui public larg, pe măsura. altor reviste de
specialitate, ma.i vechi şi mai renumite. La. acea.sta a. contribuit, fără îndoială, pe lîngă hărnicia
şi seriozitatea. colaboratorilor belgieni, a.portul neprecupeţit al unui ma.re număr de specialişti
străini, - filologi, arheologi şi istorici, - a.le căror nume a.par în sumarul fiecărui număr şi
a căror contribuţie a transformat cu încetul publicaţia belgiană într-o adevărată revistă internaţională.

Ajutorul venit din afară se răsfrînge, de altă parte, şi asupra seriei de lucrări independente publicate în Collection Latomus, al căror număr a trecut de cincizeci şi a.le căror titluri
oglindesc preocupări mergînd de la cercetări de amănunt pină la studii de largă sinteză. In
raport cu revista, colecţia. prezintă particularitatea. de a îmbrăţişa şi domeniul grec, - fără
a. ma.i vorbi de istoria. umanismului, - ceea ce, împreună cu calitatea. autorilor, recrutaţi, ca.
şi colaboratorii revistei, din toate ţările şi cultivînd toate specialităţile, a.sigură volumelor
acestei biblioteci un interes incontestabil şi o largă audienţă.
Scrisă în cola.bora.re cu arheologul de curînd dispărut Wa.ldemar Deonna, lucrarea aci
semna.la.tă e în cea ma.i ma.re parte opera. lui Marcel Rena.rd, a.f cărui interes pentru superstiţiile şi « supra.vieţuirile• lega.te de eticheta. ospeţelor şi de hrană, în genera.I, în lumea. romană,
i-a inspirat altădată o serie de contribuţii de ma.i mică întindere, relua.te şi a.dîncite la îndemnul
învăţatului elveţian. Cartea e întocmită dintr-o scurtă introducere şi din cinci capitole, ca.re
laolaltă îmbrăţişează diferitele aspecte a.le « actului• alimentar, de la. alegerea şi pregătirea
buca.telor - trecînd prin rînduirea. meselor şi a sălii de mîncare - pînă la. comportarea convivilor şi la. destinaţia. firimiturilor. La. rîndu-i, fiecare din aceste împărţiri se subdivide într-un
mare număr de paragrafe, în ca.re se reproduc şi se comentează părerile celor vechi în legătură
cu gesturile socotite prielnice (şi, deci, îngăduite), ori cu interdicţiile felurite (unele dăinuind
pînă-n zilele noastre !) privind unele alimente sa.u chipul cum acestea se cuvin consumate.
De o discutare a lor în amănunt, sau numai de o înşirare, nu poate fi desigur vorba.,
dar se poate spune că nici una. din credinţele de acest fel menţiona.te în texte n-a fost trecută
cu vederea. şi că, de altă parte, c~ o sîrguinţă pentru ca.re se cuvine lăudat, autorul a căutat
în fiecare caz să găsească para.lele şi analogii în datinile celor ma.i felurite popoare, aproape
pînă-n zilele noastre. Fără îndoială, în aceste din urmă cazuri, e vorba de simple superstiţii
observate fără altă justificare şi fără a li se căuta măcar o explicaţie. Dar, cum foarte bine
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