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Nu se poate, cred, lnsuma lntr-o singură frază o concluzie cuprinzlnd contribuţia acestui
volum la progresul cercetării unei probleme atlt de vitale a istoriei Greciei. Ca şi alte colocvii
şi volume lnsumlnd discuţii pornite din iniţiativa şi cu contribuţia remarcabilului grup de
cercetători de la secţia a VI-a a EPHE, colocviul de la Royaumont a concentrat specialişti
de !naltă ţinută şi calitate, realizind o dezbatere din cele mai fructuoase şi mai pline de perspective. Caracterul deschis, concret şi elocvent al acestei dezbateri, care nu oferă, ln chip
deliberat, o unică concluzie uniformă, contribuie tn mare măsură la definirea unui mare număr
de concluzii de un remarcabil interes. Actualitatea şi noutatea perspectivelor, valoarea de model
metodologic a fiecăruia din studii şi spiritul dominant al cercetării Intreprinse fac ca interesul
acestui volum să depăşească cu mult domeniul - şi aşa fundamental - căruia i-a fost consacrat.

Zoe Petre

THEODOROS CH. SARIKAKIS, 'Pwµixlot i!tpxovnc; ·djc; ~7tixpxlixc; MixKe:8ov(ixc;. Mepoc; A'.
'A7tb Tije; !8puae:wc; Tije; rnixpxlixc; µifxpt TWV xp6vwv TOU AuyouO'TOU (148-27 7t.X.).
(MixKE80VLK'ij Bt~ALO.&~K'lj 36). 0e:aaixl..ov(Y.7j, 1971, VII + 229 p. in 8°, 3 hărp afară
din text.

Despre activitatea Societăţii de Studii macedonene din Salonic s-a mai vorbit tn paginile
clasice. Subliniind aci împrejurarea cil printre preocupările acestei instituţii studiile
de istorie veche ocupă un rol notabil, aş vrea doar să amintesc, dintre cele mai recente
publicaţii ale Societăţii ln acest domeniu, ln primul rlnd cartea lui Panagiotis Ghioca despre
Filip al Ii-lea (apărută tn 1959), monografia lui Christos A. Naltsa despre acelaşi rege
(tipărită ln 1970), pe lingă lucrarea care formează obiectul acestei semnalări, prosopografia lui
Theodor Sarikakis intitulată: Demnitarii romani ai provinciei Macedonia Intre anii 148- 27 l.e.n.
Cum se ştie, primele încercări de lntocmire a unor fasli ai provinciei Macedonia datează
din veacul trecut. Disertaţia lui August Zumpt: De Macedoniae Romanorum prouinciae praesidibus qui fuerunt usque ad imperatorem FI. Vespasianum e din 1854. Mai aproape de noi, slnt
de amintit cercetările similare ale lui Gaebler (1906), Geyer (1928) şi, mai ales, ale lui D. Kanatsoulis (1955, completată ln 1967), mai vaste decit cele precedente, ln sensul că lmbrăţişează
întreaga existenţă istorică a provinciei, de la întemeiere pinii. ln zilele lui Constantin. 1n cartea
de care mă ocup autorul !şi propune să trateze aceeaşi lungii. perioadă tn două volume, din care
unul ne stă acum ln faţă iar altul ne e făgăduit pentru un viitor apropiat.
Din capul locului se poate spune că lucrarea e judicios concepută şi serios lucrată, fără
a mai vorbi de condiţiile grafice ln care ne e prezentată, şi ele excelente. Ceea ce o deosebeşte de alte publicaţii similare e, pe de o parte, hotărlrea de a oferi, pe lingă lista guvernatorilor propriu-zişi ai Macedoniei, şi pe cea a demnitarilor ln subordine, oricare le-ar fi fost
atribuţiile şi gradul, pe de alta, de a reproduce ln cuprinsul paragrafelor referitoare la fiecare
persoană studiată textele epigrafice sau literare referitoare la aclivitatea lor în provincie. E uşor
de lnţeles că această activitate e ln cele mai multe cazuri de naturii. militarii.. ln aceste condiţii, istoricul Peninsulei Balcanice ln ultimele două veacuri l.e.n. găseşte ln lucrarea lui Sarikakis un adevărat corpus documentar, făcut să-i lnlesnească munca de informare ln privinţa
luptelor purtate de romani timp de aproape două secole cu triburile independente - traci, Iliri
sau scordisci sălăşluiţi Intre hotarele de nord ale Macedoniei şi Dunăre.
Capitolul referitor la guvernatori se deschide cu Q. Caecilius Metellus Macedonicus
(147-146) şi se încheie cu M. Licinius Crassus (30-28 l.e.n.); cel privitor la legali de orice fel,
cu un Vibius insuficient identificat (Intre 130 şi 80) şi sflrşeşte cu L. Sestius Qulrinalis (pro
quaestore ln anii 43-42 l.e.n.). Capitole separate slnt consacrate „incerţilor" din cele trei
categorii, urmate de tabloul alfabetic al demnitarilor pomeniţi tn lucrare cu orice titlu şi de
lista completă a izvoarelor folosite : literare, epigrafice şi numismatice.
Prima parte a cercetării care ne reţine atenţia se prezintă deci ca o lucrare serioasă
şi documentată, chiar dacă ln unele cazuri informaţia autorului nu-i completă. Sarikakis cunoaşte
şi cilează conştiincios literatura occidentală în materie (ln primul rlnd literatura prosopografică),
dar e mai puţin familiarizat cu publicaţiile bulgăreşti, arheologice şi epigrafice, ca să nu mai
vorbesc de cele româneşti. In paginik despre activitatea lui M. Ter.entius Varro Lucullus o mcn~.tudiilor
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a tratatului Roma-Callatis se lnlemciază munai pc studiul lui Passerini, cilal poale
Rostovtzev (SEHHW); ln cele despre C. Antonius Hybrida slnl lăsate nelămurite identitatea „aliaţilor" amintiţi de Dion Cassius XXXVIII 10, 1-:l, şi participarea geţilor la lnfrlngerea guvernatorului sub zidurile Histriei. Sumară e şi notiţa despre misiunea balcanică a lui
M. Licinius Crassus, din a cărui activitate războinică desfăşurată in Dobrogea nu se reţin
decll puţinele indicaUi oferite de autorul /.~/oriei romane. Nici rezistenţa micilor „regate"
getice nu e ln vreun fel !'Xplicată, nici problema trcc!'rii cetăţilor greceşti din Pontul Sling sub
oblăduirea Republicii nu-i examinată, ln ciuda ipotezt•lor mai de mull formulat!' după care
constituirea acestora ln koinon şi, cel puţin pină la o vreml', alipirea lor la Macedonia ar fi
avut loc la sflrşitul campaniilor victorioase ale lui Crassus.
Oricum, de n-ar fi decil prin aduccrl'a la curent a fas/i-lor mai vt•chi şi prin stringer!'a
laolaltă a izvoarelor privitoare la un veac şi mai bim· dt• guvcrmire romană in :\lricedonia, lucrar!'a
lui Sarikakis consliluic un instrument de lucru a cărui ulililate abia dacă mai ln•lrnil' subliniată.
\i11ne

fugară

după

D. J/. l'ippidi

ROBERT ETIENNE, Le siecle d'Augusll', Paris, Armand Collin, 1970, :u9 p. (Colkdion l'2).

ln col!'ctia uni\'l'rsilară l:2 au apărui in ullimii ani mai nrnlle lucrări ulik, printr!'
cari' şi cartea de faţă. Urmind tipart•ll' colec\it•i, Roherl Etiennt', profesor de istorii' romană
lnlr-una din universităţile din Bordeaux, ne ofrră o prezl'nlare de o sulă de pagini asupra
problemei, o culegere de lraducl'ri din ll'Xll' antil'l', precum şi din allt• mărturii şi, in sfirşil,
anexe (hărli, planuri, indici de surse, bibliografic esenţială). Tălmăcirill• sursl•lor sinl orµanizale după sclwma problemelor principale trata le in prezentarea inlroduct ivă.
Această prczcntart', de !naltă popularizare, comportă o scurtă inlroducef'l', consacrată
conceptului de saeculum al lui Augusl. şi pairu ciipitolc esenţiale: ambiguilălile secolului,
miturile secolului, realilă\ill' secolului, „felicilălilc" (Ies fe/ici/is) Sl'colului. Fiecarl' din act>slc
capitole apiin· subdivizat in mai mullc paragrafl• şi două pagini de concluzii vin să inchl•ic
expmwrca in!roduclivă.
R. E. inct•pe deci prin aniiliza acct>pţiilor noţiunii de Sl'l'Ol în \'l'l'ml•a lui August, reductibile, după părerea sa, la inlelesurilc dl· l'pocă, de gl'Oera\il', l'a şi de perioadă dt• o sulă zece
ani. llrml,ază apoi analiza porlrelului şi a opl•rei lui Augusl, in lumina ambiguil~iţii lor, noi
am spune a mulliplicilă\ii înţelesurilor sau mai degrabă ii polisemiei lor. ln sfirşi!, ni se propun
succesiv analize ale mitologici, ale propagandPi augusteice, impinsl' dt•lihl'ral spre planul simbolurilor, ca şi tabloul realitălilor istorice şi crt>aţiei politice a fondiilorului Imperiului. Ideile
cardinale ale profrsorului bordelez n•zidă tocmoi in „ambiguilalea" demersului augusteic,
precum şi in prioritall'o faclorului ideologic-moral-n·ligios fală de ct•l conslituţional, in interiorul
acţiunii lui August.
Cum se poate lesne obst•rva, R.E. nu ne aducl' idei fundonwnliile noi. Este însă adevărul că nici nu csle uşor de inovat într-un domeniu alil de frecvent investigat de exegeza
modernă. Să ne gindim numai la lucrările lui Magdclain, Beranger, Gage, Pelit, i\lichel, dintre
care unele sint apărnte lot ln colecţia LT2. Reţinem lnsă analiza subtilă a conceptului de liber/as
(pp. :J7-38 şi 90), inchipuită ca putinţă de a acţiona ln cadrul legal lradi\ional, in n·spcclul
fală de mos maiorum, ln raza de acţiune a faimosului consensus omnium şi ideea - nici ca
desigur nouă, dar mereu vrednică de subliniat şi adesea consemnată de aulor - că nu există
barieră inlrc principal şi dominat, că demersul lui Diocletian răminc mai augusll'ic dccil se
crede adesea. ln sfirşit, organizarea acestor considera\ii introductive apari' loldeauna ca inteligentă, proaspătă şi in acelaşi timp coerentă, am spune „rotundă", fapt care explică reputaţia
de care se bucură această carte in Franla şi chiar in afara ci. Rl·marcabilă ni se pare mai ail•s
culegerea de mărturii antice, unde inscripliile şi monedele ocupă un loc imporlanl şi nu sinl
neglijate in favoarea textelor.
Dar ni se pare că, in raport cu atenţia acordată factorului ideologic, R.E. lasă oarecum
ln umbră elementul social. lntr-adevăr, se ştie de mullă vreme că mesajul auguslcic cu sensuri
multiple, aşa-zisa „ambiguile" a celui dinlli princeps răspunde unui a numi l echilibru al forţelor
sociale, indeosebi iii forţelor sociale suprapuse. Ideea iipare in carlea recenzată de noi, dar
sublinierea ei n-ar fi făcut declt să inlregească imaginea epocii lui August, pl' can· ne-o oft•ră
profesorul Robert Etienne.
t.'ugen Ci:ek
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