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pe ştampilă chipul lui Magnentius însoţit de o legendă ce se datează, rlupă P. llastien; între
18 ianuarie şi începutul lui mai 350.
In aşteptarea publicării exhaustive a deosebit de importantului tezaur, la a cărui cunoaştere
paginile din cronica revistei citate, datorate lui II. Cahn, contribuie cu date noi de vădit .interes,
nu putem decit sil. deplîngem faptul că ilustraţia o repetă pe cea din catalogul mai înainte
semnalat şi care este cu totul insuficientă.
r.h. Poe1111r11 Rordea

MARIA CAPOZZA, Movimenti servili nel mondo romano in eta repubblicana. I. Dai 501 al 184 a.Cr·
(Universită. degli studi di Padova. Pubblica.zioni dell'Istituto di Storia. Antica. Voi. V)'
c L'Erma • di Bretschneider, Roma., 1966, 164 p.
Lucrarea. de faţă răspunde nevoii de sinteze asupra revoltelor de sclavi, tot mai puternic
cerute de studiile recente, prin noutatea. şi diversitatea concluziilor lor a.supra diferitelor aspecte
ale sclaviei antice. Urmînd a prezenta într-un volum viitor seria marilor răscoale posterioare
transformărilor politico-sociale din secolul al II-iea i.e.n., autoarea se concentreazil. în prima parte
a studiului său asupra mişcărilor minore anterioare: comploturi relativ restrînse, susţinute de
sclavi, fără a fi fost însă întotdeauna iniţiate de ei, şi reprimate adesea. chiar din faza de.pregătire.
Documentele dau asupra lor informaţ.ii vagi, uneori contradictorii şi, în parte, suspecte, - informaţii
pe care autoarea le confruntă însă. cu migală şi cărora încearcă să. le definească adevăratul conţinut
prin integrarea în complexul de împrejurări ale momentului istoric respectiv. Delimitlnd astfel,
pe baza corespondenţelor istorice, nucleul veridic al na.raţiunii izvoarelor de adăugirile lor anacronice, l\laria Capozza respinge teoriile ca.re considerau mişcările din primul secol al Republicii
drept replici fictive ale unor tulburări mai recente: era cazul complotului din 500 i.e.n., iniţiat
de partizani ai 'farquinilor împotriva tinerei guvernări oligarhice a Romei, negat însă. de istoric
din cauza izbitoarelor coincidenţe de eroi şi de situaţii pe care le prezenta cu conjuraţia lui
Catilina; era, de asemenea, cazul mişcării lui Appius Herdonius (460 i.e.n.), cit şi al celei din 419
i.e.n., care, în urma unor deformări progresive ale tradiţiei, ajunseseră să. fie suprapuse altor conjuraţii mai bine cunoscute. Prudenţa cu ca.re autoarea defineşte, dincolo de conjecturile sau alterările imputabile istoricilor antici, esenţ.a şi semnificaţia acestor prime manifestări ostile o.le
sclavilor caracterizează. şi studiul problemelor ridicate de revoltele ulterioare: originea. etnică.
a răzvrătiţilor din 259 î.e.n., condiţia socială a răsculaţilor din Etruria. (196 i.e.n.), localizarea complotului din 217 i.e.n., măsura în care mişeii.rile din 259, 217, 198 şi 196 i.e.n. au avut un ca.ra.c.t~r
filo-cartaginez, sau posibila legătură dintre revolta sclavilor - păstori din Apulia (186-184 i.e.n.)
şi prigonirea adepţilor lui Bacchus. De fiecare da.tă, caracterul sistematic şi complex al analizei izvoarelor, bogăţia materialului bibliografic readus în discuţie, cuprinzătoarele priviri istorice ilustrează.
rigurozitatea. metodei de lucru a autoarei şi asigură. întregii lucrări meritul de a fi nn studiu unitar,
competent şi original al acestor timpurii proteste sociale ale sclavilor.

Alexandra

Ştefan

JEAN IMBERT, Hisloire eco11omique des originea a 1789. « 'l'bemis•, Ma.nuels juridiques, economiques et politiques. Collection dirig~e par Maurice Duverger, Presses Universita.ires de
France, Paris, 1965, f453 p.
Acest nou manual de istorie econoIUică a avut un deosebit succes în presa de specialitate 1 .
El va reţine atenţia. a.tlt ca manual - scris într-o limbă viguroasă, cu o bună organil:are a. materiei,
1 Vezi recenziile profesorilor Mu Kaser, în ZSS, 83 (1966), p. 546
44 (1966), p. 101-102.
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imbinind sinteza cu analiza, exemplifică.rile şi datele statistice - cit şi ca instrument de lucru
pentru cercetătorii forma.ţi. Acestora. le a.duce vederi personale în multe probleme şi, în ceea ce
priveşte concepţiile genera.le despre disciplina. trata.tă., poziţii ca.re stimulează. şi înţelegerea. lor
independentă şi lărgită, precum şi o preţioasă. bibliografie selectivă. cu aprecieri critice (generală.,
p. 9-13 şi specială la fiecare secţiune), care nu se limitează. la. lucră.rile în limba. franceză.
ln a.cea.stă revistă nu putem prezenta. decît titlul I (p.: 13-107, tipărite cu ca.ra.ctere mici)
consacrat economiei antice, cu urmii.torul plan: Privire generalii. (p. 13-19); cap. I: Economia.
antică. înainte de dominaţia. romană., cu 4 secţinni: economia. egipteană. (p. 21-25); mesopota.mia.nă.
şi persană. (p. 25-30); feniciană. şi cartagineză. (p. 30-33) şi grea.că. (p. 33--43), şi cap. II: (p. 44-107)
despre economia. romană, ca.re cuprinde, potrivit concepţiei autorului, şi perioada. de trecere (sec
IV-VII), bizantină. şi occidentală, pînă. în 717.
Şi cititorul preocupat de problemele antichităţii va acorda. toa.tă. atenţia. prefeţei unde sînt
definite poziţiile autorului (şi ca.re debutează semna.lînd rolul lui Ma.rx în a.firma.rea. istoriei economice
ca ştiinţă. şi ca. disciplină. autonomă.). Neîncrezător în determinismul istoric (pe ca.re însă ll reduce
la un mecanicism - cu legi imuabile ca. a.celea. a.le naturii - a.stă.zi depăşit), şi respingînd cu drept
cuvînt fa.etologia. • istoriei istoriza.nte •, autorul preconizează. o istorie economică. ba.za.tă. pe ideea
de sisteme tipice, animate pluralist şi variabil de c forţe motrice • caracteristice, cu perioade de
trecere de la un sistem (economic, de civiliza.ţie) la. altul, sistemul fiind c un complex coerent
ieşit din diferite tipuri de structuri, ca.re îi comandă. evoluţia• (p. 4). Acest istorism cla.sifica.toriu
şi genera.liza.tor nouă. ne a.pa.re ca o varietate de determinism nemecanicist.
Manualul este conceput să. fie un • peuda.nt • a.I cursului de istoria. instituţiilor şi faptelor
sociale a.le antichităţii a. Economia. antică. este caracteriza.tă. a.tît prin diversitatea. ei (istorică.,
geografică, politică. şi tehnică.), cit şi prin caracterele comune: dezvolta.rea. agriculturii şi industriei,
urmată. de o stagna.re nota.bilă.; perfecţiona.rea. neîncetată. a schimburilor şi a.firma.rea. structurilor
monetare şi de credit. Autorul admite judicios cil. uneltele nu prezintă. timp de milenii decit puţine
inova.ţii şi consta.tă. că. o • adevărată. • ma.re industrie n-a putut să.·şi ia. a.vînt, din lipsa maşinilor.
Ca.uza? «Le gra.nd responsa.ble ... semble etre l'escla.vage et ses s6quelles (colonat, servage) ...
Du fa.it de l'escla.va.ge, ii n'y a. pas eu, da.ns I' Antiquite, ni ma.chinisme, ni „sa.la.ria.t", organist\ • (p. 16).
Neputind intra. în amănuntele sugestive a.le tratării, vom semna.la. numa.i cîteva. teze izola.te.
Avlntul comercial sub regi, la. Roma., este atribuit străinilor (p. 48). Dobînda. (fenus unciarum),
ta in părerea. domina.tă. (critica.tă. de M. Nicolau. vezi Studii clasice, VII (1965), p. 12-13),
s-ar fi ridicat la. 100%. Forţa motrice a. vieţii economice roma.ne este căuta.tă în expansiunea.
politică (p. 50: sec. V), în război (p. 51: sec. IV), în cuceriri (p. 55: finele republicii), în succesul
politicii externe şi efectele victoriilor (p. 67: originea. capitalismului roman). ln Egipt, forţa. motrice
ar fi fost Nilul. Studiind rnîna. de lucru servilii. în lumea romană., autorul conchide just că. sclavii
elimină. puţin cite puţin orice muncă liberă, de unde stagna.rea. industriei (p. 56-58). Schiţind
situaţia. industriei în Imperiul de sus (p. 76-77) şi expunind c semnele prevestitoare a.le declinului
şi criza. din sec. III •, autorul evocă eforturile de îndrepta.re a.le împăraţilor şi tripla opresiune:
monetarii., profesională. şi fiscală. Perioada de trecere dintre 476-717 este caracteriza.tă. în Occident
prin declinul comerţului şi industriei, prin întărirea. proprietăţii şi înflorirea. agriculturii în miinile
celor bogaţi, stă.pini de pi.mint, iar în Orient, ca. o redresa.re prin dirijism industria.I, control comercial
şi c socialism• ţărănesc (ghilimelele autorului). Aici termenul de « sociali8m » desemnează. rea.cti·
z Vezi cursurile prof. R. Besnier (litografiat); R. Monier în cola.bora.re cu G. Ca.rda.scia. şi
J. lmbert; Ma.llet; J. Ellul (a.juns la. ed. 2); J. La.mbe•' (litogr.) şi recenta. Histoire des Institutions de I' Antiquile (1967) a prof. Jean Gaudemet, pe care o vom prezenta în nr. viitor a.I revistei
noastre.
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varea solidarităţ.ii de obşte sătească liberă, cu ponderea ei variabilă. încă foarte controversată.
(mai ales la Bizanţ), şi ln care se dezvoltă formele de dependenţă ln parte legate şi de colonatul
sec. II-IV, cu dubla lui origine servilă şi liberii (P. Collinet).
Pentru definirea marii majorităţi a sistemelor economice antice, autorul foloseşte o terminologie din care lipseşte tocmai termenul de sclavagist, nu apare cel de feudal 8 , dar abundă. cel
de dirijism (p. 23: Egiptul), liberal de tip precapitalist (p. 43: Mesopotamia), capitalism liberal
comercial (p. 32: Cartagina), • veritable systeme capitaliste•, avînd ca scop • comme dans tout
systeme capitaliste•, la recherche du plus grand profit • (p. 35-36: Atena); • Ies debuts
d'une exploitation capitaliste• (p. 51: domeniul lui Cato censoruJ); triumful capitalismului
comercial (p. 55: Republica romană). Capitalismul modem, industrial, inseparabil de crizele
ciclice şi întemeiat pe o bancă de stat (p. 66), a fost necunoscut antfohităţ.ii, notează ln mod
repetat autorul.
Nu e locul să insistăm aici a.supra poziţiei cu totul diferită a istoriografiei române ln această
problemă. de terminologie, care este şi una de fond. Poziţia autorului se clarifică ln general prin
explicaţiile de la p. 216-217, unde se răspunde negativ la întrebarea dacă economia sec. XI-XIV
a fost sau nu capitalistă.. Tot acolo se dă o definiţie lutioristă a capitalismului, amintindu-se că s-au
propus 18 astfel de definiţii 1 , dupl una din ele (capitalism -= folosire şi investire de capital)
toate economiile fiind capitaliste. Analiza pentru lumea medievală (p. 217) ni se pare ma.i
nuanţată. decît imaginea care rezultă. pentru antichitate • din terminologia citată.
ln mod evident, cum rezultll. şi din consideraţiile de la p. 216-217, problema caracterizării
sistemelor economice antice rămine legată de acordul asupra unei definiţii valabile a noţiunii
de capitalism.
Cu calităţile de realizare unanim recunoscute, cu o serie de preţioase interpretări originale,
şi cu poziţia metodologică. şi de concepţie generală mai sus indicată, manualul prof. J. Imbert
va reţine atenţia istoricilor noştri. El dovedeşte o operă interesantă., care stimulează examenul
critic şi independent al problemelor, şi pini la urmă. deschisă. dialogului atît de necesar intre diferitele
concepţii istoriografice care se confruntă. în vremea noastriL, cu atît de vaste implicaţii.
Valentin .Al. Georgescu

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla strultura delie servitu d'acqua in diritto romano
( Quaderni di c Studi senesi •, raccolti da Domenico Maffei, 14), Giuffre, Milano, 1966, 201 p.
Lucrarea de faţă nu este decit un recent exemplu (vezi StCl, IX, p. 365-368) al succeselor
pe care fecunda romanistică. italianiL le realizează constant în afirmarea ştiinţifică a tinerilor cercetători. Deşi restrins, subiectul era potrivit pentru o tratare monografică, dată fiind importanţa
a Folosit ln istoria

socială.

a

antichităţii

(Egipt, Mesopotamia, Sparta) de

mulţi

istorici nede-

terminişti.

' Sublinierea noastră.
Cf. şi acest pasaj semnificativ (p. 66): • S-a pretins uneori că a existat identitate de
dezvoltare între sistemul financiar antic, roman ln particular, şi capitalismul financiar modern.
Se pare că această. comparaţie este falsă: diferenţa principală. intre cele două forme de capitalism
este absenţa unei bănci de stat la Roma•·
• Autorul foloseşte lndeosebi definiţia capitalismului în funcţie de profitul maxim, de rolul
industriei şi maşinismului, de existenta. unui salariat organizat.
1
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