NOTE DE LECTURĂ*
DE

D. M. PIPPIDI

40. O VORBĂ DESPRE CELE MAI \'ECRI POEZII COlHPl'SE

IX DOBROGEA

În numărul din aprilie 1972 al revistei Tomis, la rubrica „Menţiuni
dobrogene" şi sub titlul Elegia de la Istria, V. Corcheş zăboveşte asupra
unui document epigrafie publicat în 1923 de V. Pârvan şi tradus mai tîrziu
de D. Stoicescu, între alte materiale destinate unei antologii a liricii dobrogene. Nu ştiu dacă o asemenea antologie a fost vreodată tipărită, nici
nu-mi propun să mă opresc aci asupra consideraţiilor care, în articolul
citat, însoţesc epigrama funerară a lui Meidias. Mulţumindu-mă să observ
că mi se par exagerate încercările autorului de a găsi calităţi neobişnuite
unei compuneri care nu depăşeşte nivelul multelor inscripţii versificate
ajunse pînă la noi din întreaga lume greacă, sau un sens filozofic - şi
chiar „convingeri democratice" ! - acolo unde nu-i vorba decît de locuri
comune proprii poeziei funerare din toate timpurile, ţin să relev împrej_urarea că - istoriceşte vorbind - elegia în discuţie e departe de a putea
fi socotită drept „cel mai vechi document poetic din Dobrogea". Sub
acest raport, informaţiile lui V. C. nesocotesc nu numai stadiul prezent
al descoperirilor epigrafice din ţara noastră dar şi pe cel de acum o jumă
tate de veac, cînd, printre alte inscripţii aflate la Histi ia în campaniile
1916-1921-1922, Pârvan publica şi piatra de mormînt a tînărului mort
la Oyzic 1 •
Data inscripţiei a fost bine stabilită de editor şi V. C. are dreptate
s-o atribuie secolului I i.e.n. Dar, dacă în 1923 nu se cunoştea la Histria
o epigramă mai veche decît aceasta, la Callatis situaţia era diferită. şi
poate că nu-i inutil să amintesc că un fragment de inscripţie versificată.
• Seriile precedente ale acestor Note de lectură s-au publicat ln Studii clasice VII, 1965,
p. 319-333, VIII, 1966, p. 231-246; IX, 1967, p. 223-237; X, 1968, p. 233-243; XI,
1969, p. 233-249; XII, 1970, 171-190; XIII, 1971, p. 171-190; XIV, 1972, p. 195-222.
1 Histria V II (ARMSI, s. III, t. II, mem. 2), Bucureşti, 1923, p. -26-29, nr. 17. Cf.
Em. Popescu, SCIV VII, 1956, p. 344-346.
8tCl,
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editat de Tocilescu în 1894 se datează în sec. II i.e.n. 2 , iar un altul, publicat
in 1887, se urcă în timp pînă în secolul al !V-lea 3 •
Din păcate e vorba de nişte simple fragmente, şi această împrejurare a făcut ca multă vreme textele în chestiune să nu fie cunoscute decît
de specialişti. Abia în 1964, într-un studiu apărut în această revistă 4 ,
Werner Peek a luat asupră-şi să le reediteze, întregindu-le, cu care prilej
ne-a revelat în ele două piese caracteristice din lunga serie a epigramelor
funerare dob1 ogene. În amîndouă se deplînge moartea înainte de vreme
a unei soaţe iubite, în amîndouă supravieţuitorii evocă în stihuri convenţionale gingăşia celor dispărnte, însuşirile lor alese şi cruzimea inexplicabilă a sorţii.
Dar nu numai pentru a semnala la Callatis o poezie cu cel puţin
trei veacuri mai veche decît epitaful lui Meidias mi-am îngăduit să completez informaţiile împărtăşite cititorilor în articolul care-mi prilejuieşte
aceste observaţii. Vreau să amintesc că şi din pămîntul Histriei au ieşit
la iveală în ultimele decenii două cu adevărat remarcabile inscripţii în
versuri - una funerară, alta onorifică - databile în ultimii ani ai secolului al V-lea sau în primii ani ai celui de-al IV-lea î.e.n. Cea mai nouă,
relativ bine conservată şi gravată cu o artă desăvîrşită, sună, în traducerea
publicată de mine în 1966 : Hediste, fiica lui Evagoras. Care dintre muritori
a avut parte de o inimii, atît de împietriut încît sit nu verse lacrimi pentru
soarta ta, copild? Tu, care prin frumuseţe şi cuminţenie îndreptdţeai oricîte
nitdejdi, Hediste, ţi-ai pritpddit tinereţea înainte de a fi atins vremea nuntirii 5 • Cealaltă, publicată de Stoian în 19546 şi reeditată de Peek în 1956 7 ,
e cu siguranţă cea mai veche epigramă şi una din cele mai vechi insciipţii
descoperite pînă astă.zi în ţara noast1 ă. Mai mult decît orica1 e altă compunere pomenită înainte, vădeşte particularităţi de expresie şi o înălţime
de inspiraţie care constituie dovezi remarcabile ale nivelului atins de cultura
coloniilor greceşti de pe litoralul dob1 ogrnn în vîrsta clasică a istoriei g1 eceşti. Aceste calităţi sînt sensibile, nădăjduiesc, şi în vei siunea p1 ozaică
pe care o încerc nu fără sfială : Dumnezeiascd, mult slăvită Virtute, vlăstar
din neamul zeilor, mai presus de alţii l-ai cinstit pe acest al tdu Menecharmos,
fiul lui Eusthenes, a cdrui faimd, dobînditd în lupte, e proclamatd de obştea
care i-a închinat această piatrd.
Întregirile propuse de editori şi care se întemeiază pe motive cunoscute, desem i exploatate în poemele lui Bacchylides 8 , înt1 e alţii, exaltă
dragostea de „virtute" (care e tot una cu dragostea de glorie) a lui
Menechar mos, histrian altminteri necunoscut, căruia sîntem lăsaţi să
înţelegem .că patria i-a înălţat un monument şi ale cărni merite par să
fi fost de ordin ostăşesc. Exclus nu-i totuşi ca destoinicia dovedită de fiul
lui Eusthenes să se fi arătat în întreceri de ordin paşnic, prin izbînzi sportive a_ căror dobîndire, se ştie, era preţuită de greci pe pot1iva celor mai
2

AEM;, XVII, p. 100, nr. 42,
AEM, XI, p. 34, nr. 34.
St. clasice, VI, p. 119-136.
lbid„ VIII, p. 46.
SCIV, V, p. 94, nr. 8.
7 SCIV, VII, p. 199-203.
e Epiniciul pentru Argeios din Keos, II 1- 5 Snell. Cf.
Egina, Xlll 175 urm„ 190 urm. Snell.
a'
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mari împliniri ale artei şi ale gîndirii 9 • Nu poate fi vorba, prin urmare,
de o virtute în sensul etic pe care avea să i-l atribuie filozofia de mai tîrziu,
ci numai de acea aspiraţie spre depăşirea de sine, spre o excelenţă oricum
manifestată, care însufleţeşte întreaga cultm ă a Greciei a1 haice şi al cărei
ecou întîrziat răsună în versurile închinate de Alistotel amintirii prietenului său Hermeias din Atarneus: Virtute, neamului omenesc îmbelşugat
izvor de suferinţi, preafrumoasă ţintă a vieţii I Pentru chipul tău, Fecioara,
pînă şi moartea e în ochii grecilor rtlsplată rîvnită şi truda, oricît de grea,
e înduratd. fără preget . .. 1°.
Cum am mai relevat-o 11 , epigrame de o asemenea ţinută literară
şi atît de frumos gravate sînt de natură să ne dea o înaltă opinie despre
viaţa intelectuală şi artistică desfăşurată în Histria celei de-a doua jumătăţi
a secolului al V-lea î.e.n. Cu atît mai mult trebuie să regretăm lipsa unor
ştiri precise despre monumentele şi aspectul de ansamblu al oraşului
în aceeaşi perioadă, în legătmă cu care singurele descoperi.Ii la dispoziţia
noastră sînt acele din Zona sacră, ieşite la iveală în cursul ultimelor decenii:
templul şi altarul lui Zeus Polieus, pe lîngă ruinele anonime al căror rost
adevărat reprezintă pentru cercetător o problemă nedezlegată 12 •
41. O IPOTEZA DESPRE FLAVIUS MACEDO

Într-un recent articol privitor la descoperirile mitriace din peştera
Adam (lîngă Tîrgşor, jud. Constanţa) 1, referindu-mă la raporturile dintre
cei doi Flavii pomeniţi în inscripţia săpată pe relieful executat de <l>oî:~o~
Ntxoµ118e:u<;, - pietrar necunoscut, despre care nu exista pînă acum vreo
ştire că ar fi hălăduit şi lucrat în Dobrogea 2 , - am avut prilejul să arăt,
E ceea ce explică, Intre altele, vehementul protest al lui Xenofanes din Colofon, lntr-o
de Athenaios X 413 F ( = Diels-Krantz, Fragm. der Vorsokr. 6 , B 2): „De-ar
clştiga cineva o biruinţă cu iuţeala picioarelor ori ln încincita luptă - ln Olympia, unde-şi
poartă apele Pisa - ori la trlntă ori în dureroasa bătaie a pumnilor ori în cumplita lntrecere
căreia-i zic pancra/iu, mai plin de fală s-ar lnfăţişa cetăţenilor, la jocuri ar căpăta loc de frunte,
ar fi hrănit pe socoteala obştii şi Cetatea i-ar da şi un dar, să-i fie amintire; de toate acestea
ar avea parte şi de-ar birui cu caii, fără să fie vrednic de ele cum slnt eu. Căci mai presus
de tăria oamenilor şi a cailor e inţelepciunea noastră. Fără temei e o asemenea deprindere, şi nici drept nu-i să se dea intiietate forţei asupra slăvitei Inţelepciuni ... " Cf. Platon,
Apolog. 36 d şi comentariul meu in Fragmentele Elea/ilor, Bucureşti, 1947, p. 41-42.
10 Anthol. lyrica Graeca, I 1, p. 117 Diehl.
11 Din istoria Dobrogei, I (Bucureşti, 1965), p. 242.
11 Histria I (Bucureşti, 1954), p. 231-278; Dacia n.s. VI, 1962, p. 139-156; I Greci
ne/ Basso Danubio, Milano, l 971, p. 55 urm.
1 St. clasice XIII, 1971, p. 143-148.
2 In realitate, nimic nu ne dă siguranţa că artistul şi:a cioplit lucrarea la Tomis sau ln
I mprejurimi. Cum e uşor de văzut, - pi. I - aceasta e de Q calitate incomparabil superioară
celoralte reliefuri şi altare aflate ln săpăturile de la Adam, ceea ce se lnţelege anevoie ln
ipoteza că Flavios Borimos ar fi avut Ia lndemlnă un pietrar· de abilitatea; lui Phoiboş._ De;
altă parte, dacă, aşa cum se sugerează ln text, dedicantul reliefului a venit ln Dobrogea d_intr-o
regiune a Orie1'tului apropiat guvernatll o vreme de patronul său Ffavius Macedo, deosebirea
de execuţie s-ar explica f~ră greutate (Phoibos !li'· fi primit comanda şi şi-ar fi executat lucrai:ea
ln Asia Mică), dar rămlne surprinzătoare lmprejurarea că tn inscripţie se face o aluzie precisl
la locul tainic unde, ln zilele noastre, au fost descoperite altarele şi reliefurile sacre.
8

elegie

păstrată

www.cimec.ro

D.M. PIPPIDI

166

4

tntemeindu-mă pe litera textului 3 , că după mm <l>).(iJ.ouLo~) "!lpLµo~ n-a
fost, aşa cum s-a presupus fără temei, „un înalt funcţionar al Fiscului" 4 ,
nici <l>).(ocouLO~) MocxE~wv nu trebuie socotit, cum s-a susţinut 6 , părinte
:al primului, ci numai patron al lui (în înţelesul tehnic al termenului, care
indică în primul rînd pe fostul stăpîn al unui sclav liberat, rămas cu dînsul

în

statornicite de o lungă tradiţie).
Aceste amănunte lămurite, mi se pare că ne-am putea întreba,
în continuare, dacă n-ar fi cu putinţă să ne facem despre Flavius Macedo,
~i mai ales despre condiţia lui socială sau despre poziţia ocupată în societatea tomitană, o idee mai precisă~ - În nota amintită, fără să mă
opresc mai îndelung asupra chestiunii, am lăsat să se înţeleagă că trebuie
să vedem în el un bogătaş 6 1 oricum un om cu destulă stare pentru a avea
nevoie de serviciile unui administrator sau intendent (cum trebuie să
înţelegem titlul de otxov6µo~ purtat de fostu-i rob 7 ). Acum, fără să dăm
frîu liber imaginaţiei, mă-ntreb dacă n-am putea păşi mai departe pe
.aceeaşi cale, arătînd, pe temeiul datelor desprinse din examenul materialului epigrafie al sec. al IV-lea, că în cele mai multe cazuri pm tătorii
numelui Flavius fac parte din elita socială a vremii. E cazul să amintesc,
în această ordine de idei, rezultatele unei interesante anchete cu privire
la folosirea numelui Flavius sub Imperiul th ziu, comunicate de Andras
M6csy în 1962 la Congresul internaţional de epigiafie din Viena şi tipă
rite în 1964 în Actele acestei ieuniuni savante 8 • După această sugestivă
cercetare, înct:pînd din zilele lui Constantin cel Mare gentiliciul dinastiei
de el întemeiate capătă SEmnificaţia unui titlu onorific, acordat nu numai
înalţilor demnitari, militari sau civili (prot<ctores, agentes in rebus, menwriales, palatini), dar şi unor sfetnici apropiaţi ai împăratului, mergînd
pînă la cel mai sus pus din toţi - quaestor sacri Palatii. În toate cazurile
numele Flavius îşi păstrează valoarea de gentiliciu, inserîndu-se pe primul
loc în şirul gentiliciilor purtate de indivizii luaţi în consideraţie ; în unele
cazuri (cel puţin din zilele lui Constantin) pare să indice chiar o legătură
mai strînsă cu persoana împăratului, cum rezultă din examenul perechilor
consulare care arată că, cu două singure excepţii : anii 332 şi 336, unul
din aceşti magistraţi eia de fiecare dată un Flavius 9 •
Faţă de marele număr de persoane cu acest gentiliciu, pomenite
în inscripţii, e îngăduită îndoiala dacă ne găsim de fiecare dată înaintea
unui familiar al împăratului sau a unui dregător de cel mai înalt rang.
Discutabilă e şi afirmaţia învăţatului maghiar după care, din pricina
legături

3 Corpus inscriptionum el monumenlorum religionis Milhriacae (Hagae Comitis, 1960),
II 2307: "Cl>>.(iiouLoc;) "!lpLµ.o(c;], Cl>>.(a.oulou) Ma.xt1lovoc; olxov6µ.oc;, xa."t-' tTtLTa.y~v, 6e:cj> iiue:LX~'t"cp
MlTpq: iivt6"1)xe:v e:!c; &>.aoc; ii7t6xFuq>ov. EuqipiXTfl e:llx.e:a't"a.L &.yv<i>c;. <l>oî~oc; Ntxoµ'l)1le:uc; e7tole:t.
Despre interpretarea altor particularităţi ale textului, vezi articolul citat ln n. 1.
' M. J. Vermaseren, Milhra ce dieu inconnu, Bruxelles, 1960, p. 149.
6 M. Duţescu, St. clasice VIII, 1966, p. 390.
8 St. clasice XIII, 1971, p. 145.
7 GIG 4258; L. Robert, Opera minora selecta, II (Amsterdam, 1969), p. 883-885 şi,
ln general, P. Landvogl, Epigraphische Unlersuchungen llber den olxov6µ.o;, Diss. Strassbourg,
1908 (citat la Robert, op. laud., 884, n. 4).
8 Der Name Flavius als Rangbeuichnung in der Spalanlike, in Akle des IV. Intern.
Kongresses {tir griechische und laleinische Epigraphik, Wien, p. 256-263.
• A. Degrassi, I Fasli consolari de/I' lmpero romano, p. 79-80: cf. Mocsy, loc. cit.,

p. 258-259.
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semnificaţiei de care am verbit, gentiliciul nu s-ar fi transmis liberţilor,
aşa cum cerea o regulă datînd din vremea Republicii 10 • Nu-i mai puţin
adevărat, totuşi, că, pe cît se poate judeca, un foarte mare număr de
Flavii „civili" erau clarissimi, cu alte cuvinte făceau parte din ordinul
senatorial, şi că spre sfîrşitul secolului al IV-lea aproape că nu se mai
întîlnesc consuli care să poarte gentiliciul de care vorbim 11 •
Revenind acum la întrebarea de la care am plecat, în legătură cu
poziţia socială a lui Fl(auius) Macedo (sau <!>f..(ocouw~) Mocx&8wv), putem
răspunde fără teamă de a ne înşela că trebuie să fi fost un clarissimus
uir, îndeplinind în Scythia o misiune de o oarecare însemnătate, civilă

sau militară. În amîndouă cazurile, o suită mai mult sau mai puţin numeera de rigoare pentru a sublinia importanţa rangului, iar prezenţa
printre aceşti slujitori a unui libe1t cu at1ibuţii de „iconom" apare şi ea
destul de firească.
Că, în inscripţiile dobrogene pînă acum cunoscute, un Flauius
Macedo nu e pomenit, în indiferent ce situaţie, am mai avut, cred, prilejul
s-o spun. Rămîne să ne întrebăm dacă vreun document de aiurea nu ne-ar
putea veni cumva în ajutor, şi în această privinţă nu mi se pare inutil
să menţionez împrejurarea că în prosopografia secolului al IV-lea singurul
Macedo de rang senatorial cunoscut era - pînă în 1971 - un Fl(auius)
Proculus Macedo, praeses al provinciei Pisidia între anii 367 -375 12 • Să
existe vreo legătură între cei doi clarissimi sau să fie cumva vorba de acelaşi
personaj ? - Dacă ne gîndim că inscripţia de la Adam e şi ea, cu multă
probabilitate, din secolul al IV-lea şi că vicisitudinile unei cariere care
nu s-a rezumat desigur la administrarea Pisidiei au putut foarte bine să-l
aducă pe Proculus Macedo pînă-n provincia de la gurile Dunării, un răspuns
afirmativ nu mi se pare absurd. O dată mai mult trebuie să aşteptăm însă
lămuririle pe care ni le-ar putea aduce în această privinţă o descoperire
viitoare. Pînă atunci, nimic nu ne împiedică să reflectăm la situaţia neobiş
nuită înaintea căreia ne-am găsi, dacă s-ar face dovada că libertul unui
dregător al acelui christianissimus princeps care a fost Gratianus se încumeta să închine „nebiruitului" Mithra seria de monumente la a căror
distrugere patronul său era chemat să vegheze 13 •
roasă

42. O NOUĂ CULEGERE DE STUDII BISTRIENE

într-o scurtă dare de seamă destinată revistei Dacia (voi. XVII,
actualmente sub tipar), vorbind despre strîngerea în volum a studiilor
închinate de Iorgu Stoian mai multor inscripţii din Histria (Etudes his1

° Cagnat,

Cours d'Epigraphit•, p. 82-87.
Degrassi, Fasli consolari, p. 84 urm.; M6csy, loc. cit., p. 260.
12 Anatolian Studies XV, 1965, p. 59-62 = AE 1965, 15 b (din Antiochia Pisidiei).
E de reţinut că recenta Prosopography of the Later Roman Empire (cf. St. clasice XIV, 1972,
p. 347-349) nu cunoaşte alt guvernator sau !nalt funcţionar cu acest nume ln secolul al Ivtea,
tn Răsărit sau ln altă parte a Imperiului (p. 525 urm.). In schimb, lnregistrează mai mulţi
Macedonii (şi un Mactdonianus), toţi clarissimi uiri, deţinători de posturi importante ln administraţia imperială, ln a doua jumătate a secolului al IV-iea.
18 Fac aluzie, binelnţeles,
la interpretarea pe care am încercat s-o dau depozitului
de sculpturi de la Constanţa şi descoperirilor din peştera Adam ln studiul meu Sftrşitut păgt
nismului ln Scifia Mică, acum ln Studii de istorie a religiilor antice (Bucureşti, 1969) p. 284 urm.
11
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triennes, Coll. Latomus 123, Bruxelles, 1972) am fost adus să-mi exprim
regretul că prilejul n-a fost folosit pentru o revizie temeinică a textelor,
în lumina documentelor ieşite la iveală în cursul ultimelor decenii şi a
obiecţiilor formulate de cercetători din ţară sau din străinătate împotriva
anumitor teze ale autorului, după apariţia în reviste a articolelor retipă1ite acum în traducere franceză. Această-procedare neobişnuită nu e, fireşte,
făcută să ridice nivelul ştiinţific al lucrării, care se expune o dată mai
mult la critici pe care le-ar fi putut evita. E regretabilă însă şi din punctul
de vedere al cititorului - mai ales al cititorului străin - care, lipsit de
pregătirea trebuitoare într-o materie oarecum specială, riscă să ia de
bune ipotezele temerare şi afirmaţiile necontrolate de care cartea e plină.
Acesta e şi motivul care mă îndeamnă să revin asupra subiectului, nu de
dragul polemicii cu orice preţ, ci din respect pentru adevăr şi dintr-o
preocupare de lucru bine făcut ce n-ar trebui să fie indiferentă nimănui
din cîţi ţin un condei în mînă.
Pentm a nu reveni asupra celor spuse în Dacia în legătură cu nesocotirea de Iorgu Stoian a unei obligaţii fireşti ca aceea de a răspunde
argumentat la obiecţiile formulate împotriva susţinerilor sale, sau măcar
de a-şi informa publicul despre conţinutul exact al tezelor peste care trece
senin cu vederea, mă voi mulţumi astăzi să parcurg studiile sttînse laolaltă,
relevînd în treacăt afirmaţiile neîntemeiate şi erorile de informaţie pe care
o revedere atentă a textelor le-ar fi putut înlătma fără greutate 1 •
În studiul intitulat A propos de l'anciennete du territoire rural
d'Histria, p. 21, adus să vorbească de trecerea lui Flavius Sabinus la administraţia Moesiei, l.S. îi fixează limitele între 43-49 e.n. Această datare
ea lui Vasile Pârvan, dar a fost cu temei combătută de Stein şi de subsemnatul, care s-a ostenit să arate că, după o mai corectă interpretare a izvoarelor, n-ar putea fi vorba decît de anii 50-57. La fel în ce priveşte guvernarea lui Tullius Geminus, pe care Pârvan o punea în 54 şi pe <:are cercetările mai noi o fixează între 47-50. în ambele cazuri, Stoian foloseşte
deci o cronologie greşită, stabilită în 1916, şi nesocoteşte încercările mai
noi de a pune ordine în indicaţiile oferite de Horothesia lui J~aberius
Maximus, 1înd pe rînd analizate şi supuse unor examene atente de Hermann
Dessau (1926), de Arthur Stein (1940) şi de mine (1958, 2 1967). Aci, s-ar
putea eventual obiecta că, cercetînd cu luare aminte studiile amintite,
autorul a găsit că datările lui Pârvan ar fi mai bune şi s-a oprit la ele,
chiar .dacă toţi cîţi au scris în vremea din urmă despre istoria Dobrogei
în antichitate s-au văzut siliţi să le abandoneze 2 • Dar luci mile .nu stau
nici ml1car aşa, pentru că, acolo unde ofeiă cititorului o cronologie depă
şită, I.S. nu trimite la Pârvan, cum ar fi fost corect, ci la un studiu al
meu, unde în realitate datările sînt altele: „Sur la ch1011ologie de ces
documents, cf. D. 1\f. Pippidi, Contribuţii .. ·., 2e ed:, p. 371 sqq." (p. 21,
1 Nu mă opresc asupra unor defecte de compoziţie care ţin de modul de lucru
al autorului şi pe care inutil Ie-aş releva: repetiţiile numeroase de Ia un capitol la altul,
bibliografiile nesllrşite (in bună măsură -inutile), digresiunile ample şi, nu o dată, fără
legătură cu subiectul.
z Cf., tntre alţii, R. Vulpe ln comentariul la Dacia lui Pârvan (ed. 1957), p. 183,
n.- 46; · 193; n. l53'; 200, n. 223) şi, mai de curlnd, ln lucrarea' Din istoria Dobrogei, II
(Bu-cureşti, 1968)," p. -59-61.
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n. 3; referirea ar fi trebuit să fie mai curînd la paginile 295-300, unde
problema e cercetată cu mai multe amănunte şi răgaz).
La p. 24 (cu notele 5-7), expresia 7tp6crx_wpcc;; 0poc"Lx~, dintr-o
inscripţie publicată de mine în 1954, e înţeleasă de S. ca însemnînd „la
Thrace voisine" şi explicată, într-un prim rînd, ca o referire la teritoriul
cetăţenesc al Histriei ( „a comprendre, sans doute, le territoire appartenant a Histria"), iar mai departe ca o aluzie la ... regatul Od1ysilor („il
ne nous semble pas trop risque de l'inte1preter comme une allusion au
redressement, bien que precaire, du royaume des Odryses"), ceea ce,
evident, nu se prea potriveşte (pentru înţelesul corect al termenului
7tp6crx.wpoc;;, vezi l\iihailov, IGB I, p. 55; H. Bengtson, Die Strategie ... ,
citat la Mihailov, şi L. Robert, Rev. de Philologie XXXIII, 1959,
p. 181, n. 5 ).
în acelaşi capitol, la p. 27, în legătură cu inscripţia publicată de
Gr. Tocilescu, AEM XI, 1887, p. 38, nr. 43 (reeditată şi comentată de
Pfavan în Histria TV, p. 536-539 ), pentru a întemeia ipoteza că familia
căreia-i aparţineau Xenocles şi Theoxenos ar fi fost „l'une des familles
importantes de proprietaires d'Hishia", se susţine că locul unde documentul a fost găsit (satul Casapchioi-Sinoe, din imediata apropiere a
cetăţii milesiene) ar fi fost chiar acela unde textul ar fi fost gravat, trecîndu-se cu vederea faptul că e voi ba de o inscripţie figurînd pe fiontispiciul
unei zid iii destinate, cu multă p1 obabilitate, să înfrumuseţeze incinta
celui mai venerabil sanctuar al Hishiei, templul lui Apollon Tămădui
torul. !n această privinţă era de folosit (oricum, de amintit!) importantul
memo1iu al a1hitectului Dinu Theodonscu : Date noi cu privire la pătrun
derea stilului doric la Histria (SCIV XVI, 1965, p. 481-498 ; cf. nota
mea din Studii clasice XI, 1969, p. 238-243), dar autorul n-a găsit cu
cale să le ia în seamă, stăruind mai depa1 te în afirmaţiile fanteziste din
versiunea românească a a1 ticolului (1957 ).
Nu stărui asuprn inte1pretării date într-un alt articol (reeditat
în volum la p. 81 urm.) cuvintelor x.wpoc ~ocytc;; din plîngerea unor ţărani
din teritoriul Histriei, pe care la p. 29. S. le înţelege ca o aluzie la „un
mysterieux pays des Daces", iar la p. 96, mai aproape de adevăr, ca referindu-se la locuitorii „unui sat numit Dagis" (din păcate, trunchiat pe
piatră, toponimul e suspect),· nici asupra îndărătniciei cu care, la p. 39
(cf. p. 40 şi 46) stăruie în traducerea şi interpretarea dată cu douăzeci de
ani în urmă unui decret fragmentar editatdePârvan în Histria IV, p. 540,
nr. 2. Cum despre aceste erori manifeste (e vorba de înţelesul atribuit
participiului &7tocx_6evTe:c;;, tradus prin „exilaţi", şi îndeobşte verbului
oc7tocye:tv în documentele referitoare la prizonierii de război sau la victimele
piraţilor) am mai avut prilejul să vorbesc în această revistă (XIII, 1971,
p. 179-182 ), iar mai de curînd în recenzia din Dacia, ce stă să apară,
nu mai găsesc util să reiau aci discuţia şi trec la alte afirmaţii discutabile ale cărţii pe care, cu mai multă grijă de adevăr, autorul ~r fi trebuit
să le lase la o parte.
La p. 47, în legătură cu o misiune a lui Agathocles fiul lui Antiphilos
pe lingă Zoltes, în împrejurări care au fost suficient discutate în alt loc,
se înţeleg greşit rîndurile 29-33 ale decretului cunoscut, atunci cînd
se pretinde că evergetul abia numit „a donne en une seule occasion la
somme de 600 x.pucro'L, pris sur ses biens propres" (pentru interpretarea
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corectă cf. Lambrino, Rev. Et. roumaines, V-VI, 1960, p. 180 urm.
şi Contribuţii 2, p. 190); la p. 59, se susţine fără ezitare că în teritoriul
rural al cetăţilor pontice mîna de lucru ar fi fost servilă, în ciuda criticilor îndreptăţite aduse acestei concepţii de Kuzovkov în VDI 1954,
dezvoltate într-un studiu al meu din 1958 ale cărui concluzii sînt acceptate astăzi şi de unii cercetători sovietici (Contribuţii 2, p. 120-166);
la p. 62, nu se înţelege pe ce se întemeiază autorul atunci cînd, respingînd
ideea că ot 8hoc ar fi fost la Histria un colegiu de magistraţi financiari
(ca ot brnl. din Olbia), preferă să vadă în ei „un college plus ou moins
restreint (în realitate sînt exact zece!), mais d'un caractere nettement oligarchique" ; tot acolo, se reînvie pentru nevoile cauzei ipoteza înlocuirii
eponimatului sacerdotal la Histria, în epoca elenistică, întemeiată pe o
insuficientă cunoaştere a documentelor, cum am dovedit-o cu aproape
două decenii în urmă, şi pe care nu ştiu să şi-o mai însuşească astăzi
vreunul din cercetătorii de aproape sau de departe ai antichităţilor histriene
(Contribuţii 2 , p. 80-85; cf. L. Robert, Rev. Philol., XXXIII, 1959,
p. 192 şi n. 4; Gnomon, XXXV, 1963, p. 67-68).
Surprinzătoare mi se pare şi perseverenţa (demnă de o cauză mai
bună) cu care, la p. 71-79, l.S. reeditează neschimbat un articol publicat
pentru întîia oară în 1967, în ciuda faptului că îndată după apariţie s-a
arătat în chipul cel mai convingător că inscripţia pe caie se întemeiază
reprezintă un fragment al unui document mai lung, publicat în 1956 de
Emilian Popescu (SCIV, VII, p. 343-365; cf. L. Robe1t, St. clasice,
X, 1968, p. 77-85).
Afiimaţia de la p.116-117, după care aş fi susţinut cîndva identitatea
dintre 0"7tELp1X ~to'llUO"tlXO"'t"W'll 7tpEO"~U't°€pcu'11 Şi asociaţia de uµ'llcu8ot 7tpEO"~U't"EpOL
e gratuită : publicînd cele două inscripţii unde aceste grupări
sînt amintite m-am mulţumit să postulez între ele o legătură pe care nimeni
pînă acum nu s-a gîndit s-o tăgăduiască (Contribuţii 2 , p. 445-463 şi
Studii de istorie a religiilor, p. 246-266). Nu stărui asupra chestiunii
de a şti ce anume trebuie să se înţeleagă prin termenul o--rt~oc~, folosit,
pentru întîia oară într-un document dobrogean, în dedicaţia editată de
S. la p. 109 şi urm. ; de această problemă m-am ocupat în volumul precedent al acestei reviste (XIV, p. 201-214) şi nu mi se pare necesar să redeschid discuţia.
Dacă las la o parte capitolul VI al volumului: La maison histrienne
d'epoque romaine tardive (p. 121-146), despre care am apucat să arăt că
nu şi-ar fi avut locul într-o culegere de studii epigrafice, îmi rămîne să
spun cîteva cuvinte despre „apendicele" intitulat Sur la communaute
des cites grecques du Pont Gauche, publicat nu de mult în La tomus XXIV,
1965, p. 70-89. Cu alt prilej, mi s-a întîmplat să sciiu şi despre acest
studiu că - în forma în care se prezintă şi în momentul cînd a fost întocmit - publicarea lui nu se făcea cîtuşi de puţin simţită. Aci vreau să
subliniez împrejurarea că, retipărindu-l, autorul n-a înţeles nici să renunţe
deschis la unele susţineri discutabile, nici să înfăţişeze corect opiniile
potrivnice într-o problemă sau alta din cele atinse în treacăt. Două exemple, între multe, vor fi, cred, suficiente ca să mă dispenseze să citez şi altele.
La p. 163, discutînd problema dacă preşedintele Comunităţii pontice
(7to'll-rocpX.1J~) era în acelaşi timp şi mare preot al cultului imperial (&p)'..tEpEu~),
I. S., care e de părere că ne-am găsi înaintea a doi demnitari diferiţi
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(spre deosebire de alţii, care au susţinut teza contrară), crede a putea.cita în sprijinul opiniei sale autoritatea lui Louis Robert. Atît doar că,
în locul la care sîntem trimişi, învăţatul francez nu spune cîtuşi de puţin
că pontarhul şi marele preot ar fi două persoane diferite; dimpotrivă,
în mai multe studii de care S. nu pare să aibă cunoştinţă (deşi le-ar fi
putut găsi citate în Contribuţii 2 , p. 419, n. 52) susţine tocmai contrariul, invocînd în sprijin unele documente semnificative din Thyatira şi
chiar din Tomis (Etudes anatoliennes, Paris, 1937, p. 128-129 ; Hellenica,
XI-XII, 1960, p. 451, n. 4; REG, LXXIV, 1961, p. 228, nr. 595).
Într-o ordine de idei înrudită, referindu-se la inscripţia callatiană publicată
de Gabriella Bordenache şi de mine în Dacia n.s. IV, 1960, p. 511 urm.„
în care un „pontarh şi arhiereu" - Flauios Pharos - îşi zice în acelaşi
timp eponym al oraşului (~oc1nAe:uc;) şi mai-mare al colegiului de arhonţi„
I. S. observă, nu fără un sentiment de superioritate: „Quant a l'opinion
des editeurs selon qui les archontes seraient attestes pour la premiere
fois a Callatis, a l'epoque imperiale,. . . elle ne nous semble pas, sauf en
ce qui concerne le nom, a l'abri des objections, la presence du basileus qui ne peut etre qu'un ocpxcuv ~OCO"LÂe:uc; - etant assez richement attestee
sur les inscriptions callatiennes, certainement d'epoque hellenistique"
(p. 166). Şi de data aceasta autorul se pripeşte şi, pentru plăcerea de a.
contrazice o opinie întemeiată, „lansează" o teorie pe care nimic n-()
îndreptăţeşte. înainte de inscripţia la care m-am referit, nu există în documentele callatiene menţiunea unui colegiu de arhonţi (care, în treacăt
fie zis, în întreaga lume greacă se întîlnesc aproape fără excepţie în cetă
ţile ioniene). în aceeaşi măsură, n-avem - din Callatis sau din vreoaltă cetate megariană - nici un document în care eponymul să-şi
zică măcar o singură dată &pxcuv [)occrtAe:uc; ( cf. Kr. Hanell, M egarische
Studien, Lund, 1934, p. 145, 148, 150 urm., 156 urm.). Şi-atunci, dacă
aşa stau lucrurile, să nu-mi exprim mirarea că un cercetător care nu mai
e demult la vîrsta debuturilor formulează obiecţii pentru a se găsi în treabă.
şi emite ipoteze fără o cît de uşoară acoperire documentară~
A lungi discuţia, mi se pare de prisos. Habent sua fata libelli. Să.
aşteptăm verdictul criticii autorizate, care nu va întîrzia, sînt sigur, acum
cînd autorul i-a înlesnit sarcina, oferindu-i rodul ostenelilor sale într-<>
limbă de toţi înţeleasă.
43. ŞTIRI NOI DESPRE RĂSPINDIREA CALLATIENILOR IN EPOCA ELENISTICA.

În mai multe rînduri de-a lungul anilor, şi mai ales în ultima mea,
carte I Greci nel Basso Danubio 1, am avut prilejul să subliniez faptul
că în epoca elenistică şi la începutul epocii romane Callatis a cunoscut
o înflorire culturală şi un avînt economic ce nu-şi găsesc perechea în nici
o altă colonie greacă din Pontul Stîng, şi aceasta în pofida afirmaţiei lui
Memnon potrivit căreia, după războiul cu Byzanţul, cetatea dobrogeană.
ar fi căzut într-o strîmtorare din care nu s-a mai ridicat 2• În sprijinul
1
2

Milano, 1971, p. 116 şi 264, n. 80-88.
Fr. 21 = FHG III, p. 537: 7tOAAOt 8e ol nji;", K11A11·rl80; •.. 7t1166vTe:; ... ii7t"o TIXUT'l]i;

1ij; auµipopii; OUXETL axe:Bov iiv11A11l3e:îv 11\iTou;

8uvl]6~vn;
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susţinerilor mele citam, după împrejmări, cînd numărul însemnat de
·cărturari originari din Callatis stabiliţi în Alexandria sau în alte centre
culturale din Sud 3 , cînd negustori şi armatori callatieni răsplătiţi pentru

meritele lor într-o cetate sau alta din Pont sau din Propontida 4 •
Nu-s indiferente, în această ordine de idei, nici cinstirea de autorităţile din Delii a unor locuitori din cetatea dobrogeană pentru merite
uşor de ghicit 5 , nici apelul callatienilor la oracolul pythic pentm îndrumări şi sfaturi cu prilejul unei crize politice desigur grave, cîndva în secolul
al II-lea î.e.n. 6
La aceste documente mai de mult cunoscute au venit să se adauge
în anii din urmă o seamă de noi dovezi despre prezenţa cîtorva alţi callatieni în Grecia continentală 7 , în Rodos 8 , dar mai ales în porturile Pontului
Stîng, unde-i întîlnim începînd din sec. al III-lea ţinuţi în mare cinste
şi răsplătiţi de localnici pentru merite uneori politice, alteori cărtură
reşti. Cea dintîi din aceste mărturii se întîmpină la Odessos şi a fost publicată în 19689 • E vorba de decretul onorific pentru un Dionysios fiu al lui
Dionysios, lăudat pentru serviciile aduse odessitanilor în trecere prin
Callatis. Textul e relativ bine păstrat şi, în ediţia lui Milko Mircev, se
prezintă precum urmează :
["E8o~e: "t'~]L ~ouA~L xixt "t'.w[ L 8~-]
[µwL MevY]m7toi; NLx(ou d[7te:v·]
[ E7te:L ]8~ ~LOVUO'LO<; ~LOVU[ O"(ou Kix ]:A/..ixnixvo<; e:uvou[ <;;]
5 [xixt 7tpo]6uµo<; 8Lix"t'e:Ae:i:
[unocpxwv] TwL 8~µw xixt Lat[ ocL Toi:<; Ev ]':-uyxocvouO'L "t'.wv
[ noAL"t'wv xJP1JO""t'ov e:ixu"t'o[ vJ
[Ev 7t1Xv"t't xixL JpwL nixpixO"xe:u[ oc-]
10 [ ~wv· 8e:8ox6ixL] "t'~L ~ou/..~[ L xixt J
["t'wL 8~µwL ...•...... ]

În ciuda lacunei de la sfîrşit, decretule - practic vorbind - întreg,
ceea ce lipseşte reducîndu-se la puţin lucru şi, din punctul de vedere al
conţinutului istoric, fără multă însemnătate. Din păcate, chiar în partea
păstrată motivarea prea generală nu ne lasă să aflăm decît că serviciile
aduse odessitanilor de Dionysios erau din cele mai banale : bunăvoinţa
faţă de cetate îndeobşte şi înlesniri făcute locuitorilor ei aflaţi la Callatis
„în orice împrejurare". Aluzia e, fără îndoială, la călătorii normale, de

De

la cei mai renumiţi - Demetrios, Satyros, Herakleides Lembos - plnă la alţii
prin menţiuni fugare şi mai anevoie de judecat ln activitatea lor
Basso Danubio, p. 120 şi 266, cu notele 110-117.
' ContribuJii la istoria veche a RomO.niei 1 , p. 53-54.
11 lbid., p. 52-53, cu notele 70-72.
• 8 Studii de istorie a re/iţ;iilor antice, p. 83-93.
7 La mărturiile dinainte cunoscute, adaugă o inscripţie inedită ln muzeul sanctuarului
lui Amfiaraos din Oropos (inv. 581), găsită ln satul modern Kalamos şi semnalată cu ani ln urmă
de Basilios Petrakos: 'Arro">..">..6lv1or;/ 'A">..qilvou/ Ilov-r1xo<;/ ex Koc">..">..ch10<; ..
8 Arch. Deltion, XVIII, 1963, p. 20, n. 33.
• Milko Mircev, Izvestija na Narodunaia Muzei Varna, IV (XIX), 1968, nr. 1, p. 145,
(= IGB I 2 ).
a

mlirun~i, cunoscuţi abia
profesională. Cf. I Greci ne/

mai
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afaceri, cum trebuie să se fi efectuat în mod curent de la un oraş la
altul de corăbieri şi de negustori, fără ca aceasta să implice fie o înţe
legere între cetăţi 10 , fie sacrificii de un fel sau altul din partea celui cinstit
de Adunare.
Mai interesantă, sub acest raport, e cea d~-a doua inscripţie asupra
căreia vreau să atrag atenţia, ca.re vine din Apollonia şi pe care ultimul
ei editor o datează din secolele III/II î.e.n. 11 • De data aceasta nu-i vorba
de un text recent descoperit, ci de un document publicat pentru întîia.
oară de Boeckh, după o copie a lui Dubois de Montpereux 12 , reeditată
în mai multe rînduri fără să fi fost corect înţeleasă 13 • Decretul (căci
ne găsim tot înaintea unui decret onorific) e rupt în partea de sus, jos şi
la stînga, ceea ce face că de o întregire sigură şi completă nu poate fi
vorba. Rezultă, oricum, limpede că măsura de cinstire luată de apolloniaţi priveşte pe un callatian, Aisias, al cărui nume - recunoscut mai
de mult de Adolf Wilhelm 14 - n-a fost decît în vremea din urmă restituit
în textul mutilat de Louis Robert : [ 'ne:cpixvou]v 3e xixl Atcr(ixv xix6' exoccr"l"ov
- O""t"e:cpixvwL
'
15 .
'
'
'
e:v
"t"O~c;;....
X.P ] UO"(l)L
[ e:VLIXU"t"OV
Am amintit că, după Mihailov, documentul ar fi din secolele III/II
î.e.n., ceea ce, din păcate, e o indicaţie prea vagă pentru a putea servi
ca bază unei încercări de identificare a personajului şi a activităţii de el
desfăşurate 18 • Aceasta n-a putut fi totuşi neglijabilă, nici de un caracter
banal, de vreme ce, între dispoziţiile decretului citim şi pe aceea ca o
delegaţie aleasă de Adunarea apolloniată să călătorească la Callatis spre
a înmîna autorităţilor din această cetate o copie a decretului de cinstire,
cerîndu-le şi un loc unde să se aşeze icoana sărbătoritului : [ ... otnve:c;
eA.66v ]"t"e:c; 7tpoc;; KixA.A.ix[ nixvouc;; 1"6 "t"e: ~lipLO"fl.IX oc7to3]wcrouO"LV XIXL ocf;Lwcrou[ O"LV
ixu"l"ouc;; 1"67tov o-uyx.w ]plicrixL, de;; ov &voc"l"e:6-fi[ cre:"t"IXL ~ dxwv ... ] Hotărîrea.
recheamă în gînd o măsură similară din decretul pentru Hegesagora.s
fiul lui Monimos, amiralul histrian onorat de apolloniaţi pentru
isprăvi pe larg povestite într-un decret publicat în 1959 şi în care de asemeni
se citeşte dispoziţia ca onorurile votate de Adunare să fie aduse la cunoş
tinţa histrienilor într-un mod cit se poate de solemn : [&]vixyye:"LA.ixL 3e 'Toce;
"l"ELfLOCc; XOCL ev "fo"t"pWL ev "t"o°Lc;; O"Uv( -re:AOUfl.E]VOLc; ocywO"LV oc(e:]L 7tOLOUfJ.EVOUc; "l"lJV
&va:yye:[A.(a:v "l"ooc;; .. .17. Fără să pretind,em la o analogie de situaţii pe care în
condiţiile prezente nimic n-o îndreptăţeşte, reţinem indicaţia că în jurul
anului 200 î.e.n. un callatian, .Aisias, a a.dus apolloniaţilor - cu titlu per-

°

1 Ca alianţa seculară dintre Histria şi Apollonia, de pildă, ln legătură cu care v.
D. M. Pippidi şi Em. Popescu, Dacia n.s. III, 1959, p. 235-258.
11 G. Mihailov, IGB 12 391.
12 CIG II, Add. et corr. 2056 d. Cf. A. Ouvarov, Recherches sur Ies anliquilt!s de la
Russie meridionale, Paris, 1856, p. 70.
13 V. V. Lat!Sev, Ath. Mitt., IX, 1884, p. 215, n. 3; M. Apostolidis, Thrakika, IX,
1938, nr. 18.
u Ath. Mitt., XXI, 1896, p. 239, n. 2, citat la L. Robert, Rev. Philol., XXXIII,
1959, p. 226.
lli Loc. cit., p. 225-226.
11 Cit pot judeca, există o oarecare deosebire Intre imaginea fotografică oferită de
Mihailov şi copia in majuscule reprodusă din CIG II: după aceasta din urmă, aş zice că
inscripţia e din sec. al III-iea, cită vreme fotografia indică mai curlnd sec. al II-iea.
17 Dacia n.s. III, 1959, p. 242, r. 39-40; au11['t'eÂou,i&]voLc; e lecţiuneii soţilor Robert,
REG, 1961, p. 188.
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sonal sau în numele compatrioţilor săi - servicii destul de importante
pentru a-i merita nu numai un decret onorific, dar şi o statuie (sau
bust!) în cetatea sa de baştină 18 •
Ultimul document asupra căruia ţin să mă opresc nu e numai cel
mai recent descoperit şi mai bine păstrat, dar şi cel mai interesant prin
conţinutul care o dată mai mult face dovada că în sec. III î.e.n. Callatis
„exporta" oameni de carte uneori pînă la mari depărtări. în cazul care
ne reţine atenţia, facem cunoştinţă cu un modest dascăl - Glaukias al
lui Aristomenes - , stabilit în Mesam bria unde vreme îndelungată s-a
consacrat elevilor săi cu o rîvnă care i-a meritat recunoştinţa autorităţilor
din oraşul-gazdă. Decretul, publicat de Velisar Velkov în 1970 19 , are urmă
torul cuprins (uşor ruptă jos, stela ne-a păstrat totuşi textul neatins) :
"E8o~E

5

10

15

20

25

1'ÎXL ~oul..iXL xoct 1'WL
MµWL Tuv80CpLxoc; Kott..AL(j.&E:vi;Loc; EL7tE' E7tEL8~ rt..ixux[otc; 'ApL(j1'oµE:vi;Loc; Koct..AIX"t'LIXVOc; 8LM(jXIXAOc; 8LIX1'E1'pLcpWc; EV 1'0CL 7tQAEL 7tAEO\llX xp6vov EV 1'E 1'0 i:c; AOL7t0i:c; EU1'0CX1'cuc; ocVE(j"t'pE<pl)
xoct 7tp6.&uµov eotu"t'ov 7totpE:(jX<="t'O de; 1'iiv EmµE:AELIXV
1'Wfl. µot&l)"t'ÎXV 8E86X &otL 1'ÎXL
~OUAÎXL XIXL 1'WL MµWL E7tlXL\IE(jiXL IXU1'0V E7tL 1'001'0Lc;
8i;86(j&otL ae ocu"t'wL xoct &xy6voLc; 7tp0~E\ILIXV, 7tOAL1'ELotv, l(jO't'EAELIXV 7tOCV1'CU\I XPlJ·
µoc1'cuv xoct i;fo7t/..ouv xoct ~x7tAOUV dpcX.vocc; xoct 7tol..E:µou
oc(1u/..d XIXL oc(17tOv8d XIXL 8(x«c; 7tpo8Cxouc; XIXL eyyotCcuv ~YX"t'l)(jLV xoct ~cpo8ov
e7tt 1'iiµ ~ouMv xott 't'OV
8iXµov 7tpoc1'oLc; µi;„Q; „Q;
ti;poc, 't'ov ae 1'otµlixv cX.vocypoc~IXV"t'IX 1'0 ~OC<pL(jfl.IX
1'0U1'0 de; 't'EAIXfl.WVIX ocvot&eµi;v de; 1'0 ti;pov 't'OU
"A7t6/../..cuvoc;.

Răsplăţile (e uşor de văzut) sînt cele obişnuite în asemenea cazuri,
chiar dacă - acordate în bloc - se întîlnesc mai rar. Cit priveşte natura.
serviciilor aduse mesambrienilor de sărbătorit, e evident că ţin de meseria-i
de 8L80C(jxoc/..oc;, termen pe care editorul încearcă să-l interpreteze în
sensul că ne-am găsi înaintea unui instructor muzical sau a unui dirijor
18 Ehcwv, termenul lntrebuinţat ln text, poate lnsemna tot atlt de bine „statuie",
„bust" sau „relief".
18 Studia Balcanica, II, 1970, p. 55-62, acum şi în IGB 12 •
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de coruri menite să acompanieze reprezentanţiile teatrale. Dat fiind că,
în text, aluzia la rîvna lui Glaukias de a forma învăţăcei nu-i însoţită.
de pomenirea vreunui spectacol sau recital oarecare, mi se pare firesc
să ne gîndim la un învăţător sau dascăl obişnuit, chiar dacă această ipoteză.
apare mai puţin măgulitoare pentru faima compatriotului nostru de-acum
mai bine de două milenii 2°.
44.

nou.\

NOI DOCUMENTE LA DOSARUL CAVALERULUI TRAC

Nevoia unui corpus al reliefurilor (şi inscripţiilor) închinate Cavalerului Trac pe teritoriul Dobrogei antice s-a făcut de mult simţită şi e pe cale
să fie satisfăcută la o dată apropiată, dacă, aşa cum am temei să cred,
Nubar Hamparţumian se apropie de sfîrşitul cercetărilor în care s-a angajat
de mai mulţi ani. încheierea lucrării pe care o pregăteşte coincide dealtfel
cu punerea în lucru a unei şi mai vaste culegeri, preconizată. de neobositul
animator care e Maarten J. Vermaseren şi menită să strîngă laolaltă.
toate monumentele de acest fel aflate pe teritoriile Ungariei, Iugoslaviei,
Bulgariei şi României. Abia cînd şi această întreprindere ştiinţifică va fi
dusă la bun sfîrşit se va putea păşi cu încredere la un studiu de ansamblu
al curioasei zeităţi, studiată pînă de curînd mai ales pe teritoriul Bulgariei,
dar a cărei arie de răspîndire şi a cărei varietate de ipostaze e în realitate cu mult mai mare decît s-a bănuit sau s-ar putea presupune. Dacă
înţeleg bine, ceea ce suscită greutăţi cercetătorilor nu-i atît iconografia,
care nu prezintă. multe abateri de la tipul canonic, studiat cu pătrundere
de Will 1, cît belşugul de însuşiri şi de puteri ce i se pun în seamă, oglindite într-o deconcertantă varietate de epitete al căror înţeles nu arareori
ne scapă. Mă gîndesc, fireşte, în primul rînd la supranume trace ca
Au:Aocpx.e:voc;, Boco-xtot6(occ;, Zuµtop'tJvoc;, Mocvtµot~oc; (sau Motvt~cr.~oc;), ori ~'t'ou
pouA.e:oc; şi ~otMox'tJvoc; (în care se pot ascunde numele unor triburi sau
comunităţi pe teritoriul cărora „eroul" era de fiecare dată adorat 2 ),
dar şi la unele €mxA.~o-e:tc; greceşti sau latine care nu-s mai lesne inteligibile şi care nu o dată au dat naştere la confuzii: Heros 3 şi Heron 4 ,
Deus sanctus Heros 6 (sau Eros 6 sau Heron), Deus sanctus aeternus 7 ,
Dominus Heron 8 , "Hpw; xcr.'t'otxciotoc; 9 1 "Hpwc; xot't'ot)'.,66vtoc; 10 , "Hpwc; to-x.up6c;11 ,
In acest sens, cf. şi J.& L. Robert, REG, LXXXIV, 1971, p. 462, nr. 429.
Ernest Will, Le relief cultuel greco-romain. Contribution a l'histoire de l'arl de l'Empire
romain, Paris, 1955, p. 55 urm.
2
I. Gălăbov, Die lhrakischen-enos-Bildungen, Linguistique Balkanique, VI, 1963,
p. 75-79, citat la R. Vulpe, Dacia n.s., VIII, 1964, p. 338.
3
D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, p. 223, nr. 2.
t Id., ibid., p. 219, nr. 1.
6
Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches arht!ologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, p. 209
(Tropaeum Traiani); Gr. Florescu, ln memoria lui Vasile Pdrvan, Bucureşti, 1934, p. 134-137
(Ulmetum).
8
CIL III 7532.
7 Gr. Florescu, Capidava, I (Bucureşti, 1958), p. 119-122, nr. 44.
8 CIL III 7530.
8
D. M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, Bucureşti, 1918, p. 78, nr. 35.
1o AEM, XIX, 1896, p. 93, nr. 36.
11
Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, I, 1924, p. 145, no. 6.
20
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KupLot; "Hpwt;12 , la care se adaugă, aşa cum voi avea să arăt îndată,
0Eot; "Hpwt; şi 0Eot; "Hpwt; emqiocv-fit;.
În atita puzderie de denumiri, e uşor de văzut că multe se suprapun
şi că, în ciuda terminologiei diferite, e vorba de aceeaşi figură divină,
înzestrată cu aceleaşi atribute. Astfel, de bună seamă, Eros, Heros sau
Heron, Dominus Heron şi Deus sanctus Heros. "Hpwt; tcrxup6i;, de altă
parte, e fără îndoială Zeul Călăreţ, cum rezultă dintr-o placă fragmentară
cu relief şi inscripţie publicată în 1924 de regretatul Sauciuc-Săveanu 13 •
Îndoiala începe cu 0Eot; tcrxup6i;, în care Tocilescu şi Pârvan credeau
a recunoaşte pe Mithras 14 , şi continuă cu Deus sanctus aeternus u, în care
Gr. Florescu vedea o altă ipostază a lui Deus sanctus Heron (descifrat
de el pe o inscripţie din Ulmetum 16 ), dar despre identitatea căruia se poate
discuta, cîtă vreme dedicaţia nu însoţeşte un relief, iar din textul mutilat
nu rezultă că gîndul credinciosului - un veteran roman - ar fi mers
spre Heron mai curînd decît spre vreo altă divinitate din categoria zeilor
„eterni". În sfîrşit, tot o presupunere e şi aceea că e1wpocv-fii; din inscripţia
publicată mai departe ar fi un epitet al Eroului Trac, de vreme ce
baza pe care e săpat textul e lipsită de o reprezentare figurată.
Cum mi-am mai exprimat părerea, acestea şi alte nedumeriri s-ar
putea risipi o dată cu realizarea culegerii plănuite de Vermaseren, sau
măcar cu publicarea tezei lui Hamparţumian, amintită înainte. Pînă
atunci, adaug la dosarul problemei două piese ale căror fotografii le găsesc
între notele mele şi despre care n-am ştire să fi fost vreodată editate 17 •
1. Muzeul Mangalia, inv. 364. Altar votiv de calcar gălbui, rupt
jos şi la stînga, începînd din dreptul rîndului 3. Descoperit în 1959. înăl
ţimea maximă 37 .cm; lăţimea (la cornişe) 29 cm; grosimea 26 cm. înăl
ţimea literelor 2,5-3 cm. După scris, din sec. III e.n. (pl. II/l):
'Ayoc6Yi Tu(xYJJ
0E0 'Icrxup[0J
M. Aup(-fiA.wi;) Mo[ ycrx]lwv cX.v[ "t)v ]ewcrE ...
R. 2 : ultima literă păstrată sigur rho; r. 4, înainte de I, hastl\
r. 5, înainte de E, partea de sus a altei haste verticale.
Rostul dedicaţiei nu apare limpede. Dacă citirea cX.v[ l)V ]ewcrE are
şanse să fie adevărată, s-ar înţelege că M. Aurelius Moschion (cognomen
conjectural) ar fi reînnoit un monument ( 1) sau o juruinţă ( Y) „Zeului
Prea puternic". Să fie tcrxup6t; tot una cu cX.vdxl)'t"Ot; şi să ne găsim înaintea
unei închinări făcute lui Mithra, cum credeau Tocilescu şi Pârvan citaţi
înainte î Anevoie de spus, în lipsa unei icoane care să explice textul.
verticală;

Gr. Tocilescu, Monumente epigrafice şi sculpturale, p. 90.
Mai sus, nota 11.
Tocilescu, AEM, XI, 1887, p. 64, nr. 134 („wohl Mithras"); Pârvan, Ulmetum,
I (1912), p. 583 („probabil Mithras"). La fel Vulpe, Jlist. anc. de la Dobroudja, p. 231-23216 Mai sus, nota 7.
l& Mai sus, nota 5.
17 Baza publicată mai departe sub nr. 2 e menţionată - după o informaţie a lui
V. Barbu - de R. Vulpe, Dacia n.s. VIII, 1964, p. 340, n. 30, care lnsă n-a văzut-o şi nu-i
reproduce textul.
12

13
14
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Lipsa lui t«1x.up6c; dintre epitetele purtate de zeul iranian în documentele
strînse şi editate de Vermaseren în Corpus inscriptionum et monumentorum
religionis Mithriacae 18 mi se pare totuşi destul de semnificativă pentru
a înclina cumpăna în favoarea unei identităţi 0eoc;, - "Hpcuc;, ceea ce
înseamnă că în dedicaţia noastră, ca în cea de la Dulgheru, omagiul credincioşilor se îndrepta spre Cavalerul Trac.
2. Muzeul arheologic Constanţa. Placă mică de marmoră, aflată.
în 1961 în săpăturile de la „edificiul cu mozaic". Marginile sînt
vătămate la stînga, la dreapta şi jos, dar rupturile sînt neînsemnate şi
textul e neatins. Înălţimea 12 cm ; lăţimea 25,5 cm ; grosimea 10,5 cm.
înălţimea literelor în r. 1: 7, în rîndurile 2-3: 22. După scris, din sec.
III e.n. (pl. II/2).

hedera

'Ayoc6?j
Tux.n
Ehei) 'Hpwi::L
hedera
emqiocvd

Singura problemă pe care o ridică dedicaţia e identitatea divinităţii
onorate, dar mi se pare că soluţia e lesnicioasă şi că fără ezitare putem
admite că ne găsim înaintea aceluiaşi multiform zeu localnic, căruia de
data aceasta un credincios al său grec îi conferă epitetul prin excelenţă
elenic emqiocv~c;;, purtat, între alte divinităţi din panteonul tradiţional,
de Artemis 19 , ca să nu mai vorbesc de Fecioara slăvită în Chersonesul
Tauric, ale cărei „arătări" sînt amintite în mai multe documente epigrafice
din cetatea de pe ţărmul de vest al Crimeii 20 •
45. ZAUIOXIS ŞI KOGAIONON. IN lIARGI'.\EA CXEI IPGTEZE A LU HEXRI GflEGOinE

1nsăilînd, în volumul precedent al Studiilor clasice (XIV, p. 211216 ), unele reflexii inspirate de o recentă carte a lui Mircea Eliade 1 , am fost
adus să relev, împreună cu unele mai vechi observaţii asupra capitolelor
din Herodot unde ni se relatează legenda lui Zalmoxis 2 , împrejurarea,.
că legende analoge (privitoare mai ales la şiretlicul întrebuinţat de
„profet" pentru a face să se creadă mai întîi în moartea, apoi în învierea
sa) se întîlnesc .în număr mare nu numai în antichitate (Minos, Pythagora,
Mani, Mithra), dar pînă şi într-o vreme mai nouă. 1n această privinţă,
citeva cazuri se citează de Eliade (p. 34-39), altele se pot adăuga.
Astăzi, din fuga condeiului, aş vrea să menţionez doar un fals exemplu
de această natură, pus în legătură cu povestea transmisă de Herodot 3 ,
18

II (Hagae Comitis, 1960), p. 422-423.
Syll.a, 557, r. 10; 559, r. 10 etc.
20 IPE 12 344, r. 2-4; 352, r. 24.
1 De Zalmoxis a Gengis-Khan. Etudes comparatives sur Ies religions el le folk/ore de la
Dac ie el de /'Europe Orientale, Paris, 1970.
2 Ist., IV 94-96.
3 Prilejul mi se pare bun pentru a releva faptul, nu întotdeauna luat ln seamă, că
versiunea ocultaţiei lui Zalmoxis e lniăţişată ln chip diferit de Strabon şi de Herodot. La
acesta din urmă, retragerea dintre oameni a profetului e deplină şi explicată prin dorinţa
19

12-c. 2869
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dar care în realitate se deosebeşte de ea printr-o trăsătură esenţială.
E vorba de legenda regelui Freyr, păstrată de Snorri Sturleson în capitolul al X-lea din Ynglingasaga, unde, în legătură cu sfîrşitul căpeteniei
suedeze, ni se spune că moartea lui a fost ascunsă norodului şi că, depus
în mormîntul săpat într-o colină, a continuat să primească din partea
supuşilor omagii şi ofrande pînă ce, după trei ani, încetarea lui din viaţă
fiind adusă la cunoştinţa generală, mortul ar fi fost trecut în numărul
zeilor.
Referindu-se la această tradiţie nordică într-un memoriu publicat
în 1949 şi intitulatlnfluences thraco-thessaliennes et orientales sur les cultes
de la Grece, de l'Italie et de l'Occident germanique 4 , cunoscutul bizantinist
Henri Gregoire socotea posibilă o apropiere între legenda lui Zalmoxis şi
acea a lui Freyr 5 , în ciuda mai multor trăsături deosebitoare şi, înainte
de toate, a faptului că în cazul profetului get e vorba de ocultaţia unui
personaj viu, cu scopul de a acredita mai tîrziu credinţa în învierea lui
din morţi, cîtă vreme în cazul lui Freyr mistificarea consta în ascunderea
morţii unui suveran de a cărui existenţă se considera legată bunăstarea
întregului norod, pentru ca supuşii să continue a trăi în iluzia prosperităţii
asigurate de domnitorul defunct. Textul lui Snorri e, în această privinţă,
clar, cum se poate vedea din pasajul pe care-l reproduc în traducerea
franceză a lui Georges Dumezil : „Les gens de Freyr erigerent une grande
colline, ils y firent une porte et trois fenetres. Quand ii fut mort, ils
l'y transporterent secretement et dirent aux Suedois qu'il etait toujours
vivant. Cet etat de choses dura trois ans: ils jetaient Ies impots a l'interieur
de la colline, l'or par une fenetre, l'argent par la seconde, Ies monnaies
de cuivre par la troisieme : ainsi paix et prosperite se perpetuerent . .. »6
Nu stărui asupra împrejurării că în împrejurimile Uppsalei se văd
şi astăzi trei tumuli funerari de mari proporţii, exploraţi arheologic în 184 7
şi, din nou, în 1874 7 , cu rezultate consemnate în toate manualele de
antichităţi nordice : oase calcinate şi bijuterii de aur a căror lucrătură
le atribuie secolelor V - VI e.n. 8 Reţin doar amănuntul că în nici una
din movile nu s-au aflat arme, ceea ce îndreptăţeşte presupunerea că vechii
regi din această regiune erau regi-preoţi, suverani cu puteri magice, spre
de a fi socotit, la momentul potrivit, ca lnvial din morii; (ol 8e µtv E:it66E6·1 n xa:t E:itevOe:ov
wr; 'l"e:6ve:w'l"a:" 'l"E:TcXp'l"Cf> 8t ~TE:L E<pcX\ll) -roîr; Elp~L~L); la geograf, retrage~ea lntr-o peşteră
inaccesibilă (a se nota că nu mai e vorba de o locuinţă subpăminteană: xa:Tci.ycuov ofa1)µa:)
nu-i nici totală, nici explicată prin intenţia de a-şi înşela semenii : e o izolare prielnică meditaţiei, care nu-l împiedică să primească pe regele venit să-l consulte sau pe slujitorii care-i
poartă de grijă (xa:Ta:A(t~6v'l"a: â:v'l"pw8er; -rt xoplov &Jh-rov -roîr; &A.Aotr; E:v-r(ti56a: 8LLa:t-riia6a:L,
O"ltcX\ILO\I E\ITUY)(cX\10\ITIJ: 'l"OLt; EK'l"6t; ...
4 Acad. de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Sociales et Politiques, 5e serie, t. XXXV, 1949, p. 251-252.
6
O tentativă similară in cartea mai veche a lui G. Neckel, Die Oberlieferungen vom
Gotte Baider, Dortmund, 1920, p. 119; cf. Jan de Vries, Allgermanische Religionsgeschichle a
(Berlin, 1956-57), II, p. 182 urm.
8
Mylhes el Dieux des Germains, Paris, 1939, p. 54.
7
ln primul rind de B. E. Hildebrand.
8
Birger Nerman, Den Svenska Ynglingaaettens gravar, RIG, li, 1919, p. 47 urm., la
Dumezil, op. cit., p. 55.
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deosebire de cei îngropaţi mai la nord, în necropola de pe malul la.eului
Vendel, în ale căror morminte s-au descoperit arme numeroase, de tot felul 8 •
Trăsătura abia relevată mi se pare de ajuns pentru a învedera faptul
că ascunderea lui Zalmoxis prezintă alte caractere decît disimularea leşului
lui Freyr şi că la. obîrşia fiecăreia stau motivări mitice diferite. De ajuns
şi pentru a dovedi că textul lui Herodot n-a putut influenţa pe Snorri
Sturleson, care folosea tradiţii locale de origine populară, iar nu izvoare
scrise într-o limbă pe care de bună seamă n-o cunoştea.
Oricum ar sta lucrurile în această privinţă, în studiul lui Gregoire
se formulează şi o altă ipoteză pe care sînt ţinut s-o amintesc, oricît. mi s-ar
părea de puţin convingătoare. E vorba de explicaţia pe care învăţatul
belgian se credea îndreptăţit s-o dea toponimului Kogaionon, numele
muntelui sfînt al geţilor, după spusa lui Strabon într-un cunoscut capitol
al Geografiei 10 • „A notre avis, - scrie în această privinţă Gregoire, le pretendu nom de lieu Kogaionon est corrompu. II provient probablement de XIXTocyouov employe par Herodote apropos de cette histoire" 11 •
Abia dacă trebuie să observ că totul în această ipoteză e arbitrar, începînd
cu confuzia între un substantiv comun şi un toponim, despre care nu ni
se spune cine ar fi făcut-o : Strabo însuşi sau un copist al lui dintr-o
vreme mai nouă~ Împrejurarea pe care Gregoire nu pare s-o fi reţinut,
că acelaşi nume era şi al unui rîu de la poalele muntelui 12 , exclude de
asemeni posibilitatea ca fie şi un scrib ignar să fi luat un adăpost subpămîntean drept un munte sau un curs de apă, fără să mai vorbim de
dificultăţile propriu-zise paleografice. În sfîrşit, că geograful nu s-a putut
înşela nici o clipă asupra indicaţiiJor lui Herodot (admiţînd că le cunoştea),
mi se pare dovedit de precizarea că muntele unde Zalmoxis s-ar fi retras,
după tradiţie, continua să se numească la începutul erei noastre „Muntele
Sfînt" (xixl TO opac; U7te:Afr~67) te:p6v, XIXL 7tpooixyope:uouaw ofiTwc;).
NOTES DE LEOTURE

*

(RE SUME)

40. - Un mot sur les plus anciennes poesies ecrites en Dobroudja.
A propos d'un recent article de V. Corcheş, paru dans la. revue Tomis
(de Oonstantza) en avril 1972, on rappelle brievement que l'epitaphe du
jeune Meiclias, publiee par V. Pârvan en 1923 (Histria VII, p. 26, no. 17),
9 O. Montelius, Ynglingaaellen, Nordisk Tidskrift ftir Vetenskap, Konst och Industri,
1918, p. 232 urm.
10 VII 3, 5.
11 Op. laud., p. 252, n. 2.
n Ar fi vorba de dealul Grădiştii, in ţara Haţegului (după H. Daicoviciu, Dacia de la
Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 53-54), la poalele căruia curge apa cu acelaşi
nume, ceea ce, fie şi cu titlu ipotetic, se potriveşte cu arătările lui Strabon.
• Les series precedentes de ces Notes de /ecture ont paru dans Studii clasice Vil, 1965,
p. 319-333; VIII, 1966, p. 231-246; IX, 1967, p. 223-237; X, 1968, p. 233-243; XI,
1969, p. 233-249; XII, 1970, p. 171-190; XIII, 1971, p. 171-190; XIV, 1972, p.195-222.
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n'est pas „la plus ancienne piece versifiee" composee jamais en Dobroudja,
mais que d'autres epigrammes, d'une valent litteraire plus haute, ont
ete decouvertes dans Ies derniers cinquante ans a Istros aussi bien qu'a
Callatis, et qui remontent pour le moins au IV" , sinon a la fin du V"
siecle av. notre ere (Pippidi, St. clasice VIII, p. 46 ; Stoian, SCIV, V,
p. 94, no. 8; W. Peek, ibid., VII, p. 199-203).
41. - Une hypothese sur Flavius Macedo. Dans l'inscription du
beau relief mithriaque decouvert dans la grotte d'Adam, en Scythie Mineure
(St. clasice, XIII, 1971, p. 145, n. 15), le patron du dedicant, l'otxov6µoc;;
<l>J... ''.Qp~µo~, est un «l>/..(ocouwc;;) Mcuceawv dont ou ignore a la fois
!'origine et la condition. Eu se fondant sur l'etude d'Andras M6csy, Der
Name Flavius als Rangbezeichnung in der Spătantike (Akte des IV. Kongr.
f. griech. u. rom. Epigraphik, Wien, 1964, p. 256-263), l'A. estime qu'il
a pu etre un clarissime ayant des biens eu Scythie, ou meme un praeses
inconnu de cette provin0e, a un quelconque moment du IV" siecle. Ou
rappelle a ce propos qu'un FI. Proculus Macedo a gouverne la Pisidie
entre 367 et 375, sa.ns se hasarder a postuler entre Ies deux personnages
une identite que rien jusqu'ici ne vient appuyer.
·
42. - Un nouveau recueil d'etudes histriennes. La reedition en franc;iais
d'un certain nombre de travaux de Iorgu Stoian sur l'histoire d'Histria
aux epoques hellenistique et romaine, ecrits au cours des vingt dernieres
annees, n'a pas ete mise a profit par leur auteur afin de corriger certa.ins
defauts de la version roumaine ou pour repondre aux objections qui,
depuis lors, avaient ete a plusieurs reprises formulees contre ses theses.
Dans ces conditions, et tout eu regrettant d 'etre oblige de le faire, on releve
dans le recueil qui vient de paraître a Bruxelles (Coll. Latomus, fa.se. 123)
tantOt des erreurs de chronologie et d'information, tantot des affirmations
temeraires ou des interpretations qu'il aurait mieux valu ne pas remettre
en circulation.
43. - Documents epigraphiques sur la diaspora callatienne a l'epoque
helUnistique. Ayant a plusieurs reprises soutenu, dans ses travaux d'histoire pontique, qu'a l'encontre de l'opinion rec;iue (Pârvan, Tarn, Vulpe)
Callatis a connu a l'epoque hellenistique un essor economique et culturel
sa.ns egal parmi Ies cites grecques de la cote occidentale de l'Euxin, l' A.
reproduit, en Ies commentant brievement, plusieurs decreta honorifiques
qui au cours des dernieres annees sont venus accroitre nos connaissances
sur l'activite depioyee par des Callatiens loin de Ieur patrie, et plus precisement
Odessos, Apollonie et Mesambria. Par la meme occasion, on
signale l'inscription funera.ire d'un Callatien mort a Oropos, communiquee
par Basilios Petrakos. 44. - Dedicaces inedites au Cavalier Thrace aux musees de Oonstantza
et de Mangalia. En annonc;iant la proche publication d'un Corpus des inscriptions et monuments dedies au Cavalier Thrace en Dacie et en Scythie
Mineure, du a Nubar Hampartzumian, de !'Institut d'Archeologie de
Bucarest, on croit pouvoir y ajouter une modeste dedicace du musee de
Constantza et un autel votif du musee de Mangalia. La premiere est libellee
0eci) 'Hpc;"m ~mrpixveî:; le second est voue a un 0eoc;; 'Icrx.up6c;; qu'on
a parfois voulu identifier a Mithra (Tocilescu, Pârvan), mais en qui, a.vec
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plus de raison sa.ns doute, on prefere reconnaitre le dieu cavalier si populaire
parmi Ies indigenes et les Grecs des regions thraces.
45. - Zalmoxis et Kogaionon, a propos d'une hypothese d'Henri
Gregoire. On releve le caractere arbitraire de certaines affirmations d'Henri
Gregoire, dans un memoire publie en 1949, au sujet de la legende de
Zalmoxis et du toponyme Kogaionon, transmis par Strabon, VII 3,5.
On ne voit guere de rapport entre la legende du prophete gete, telle qu'on
la. lit chez Herodote IV 94-96, et la legende du roi Freyr, conservee
par I'Ynglingasaga; il n'y a aucune vraisemblance dans l'hypothese
selon laquelle le nom du mont Kogaionon viendrait d'une melecture
du mot x1XTocycuov dans le texte de l'historien d'Halicarnasse.
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