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Notă privind abrevierile

Autorii greci şi latini folosiţi în acest volum au fost abreviaţi conform 
H. H. liddell – r. Scott – H. S. Jones: a Greek-english lexicon (lSJ) 

şi p. G. w. Glare: oxford latin dictionary (old). pentru corpora epigra-
fice, reviste şi volume colective, cf. Lista abrevierilor la finalul lucrării.

Hinweis auf Abkürzungen

Die in diesem band verwendeten abkürzungen für die griechischen 
und lateinischen autoren folgen den listen in H. H. liddell – r. Scott 

– H. S. Jones: a Greek-english lexicon (lSJ) und p. G. w. Glare: oxford 
latin dictionary (old). Für die epigraphischen Corpora, Zeitschriften 
und Sammelbände, vgl. das Abkürzungsverzeichnis am buchende.
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Cuvânt înainte

Ceea ce numim cultura noastră este mai mult
decât ne închipuim o cultură cu uşile închise
(Marguerite yourcenar, Memoriile lui Hadrian,
ediţia Humanitas, bucureşti 1994, p. 295 n. 1)

Cercetările noastre asupra instituţiei proxeniei în spaţiul pontic au înce-
put să prindă contur în perioada când lucram, ca bursier al Fundaţiei 

alexander von Humboldt, la universitatea din trier asupra unui proiect 
intitulat Legăturile Sciţiei şi Sciţiei Minor cu alte regiuni ale lumii greceşti şi 
romane (până în secolul al III-lea p. Chr.). dacă o atare temă formulată ca 
schiţă de proiect părea cât se poate de credibilă şi realizabilă într-un inter-
val de timp bine definit, aprofundarea ulterioară a tuturor aspectelor mai 
importante pe care le implica avea să se dovedească o misiune aproape 
imposibilă chiar şi pentru cineva pus în situaţia de a-şi depăşi limitele în 
permanenţă. Ca atare, o viziune mai pragmatică din postura celui ajuns 
in medias res, dublată de îndrumarea înţeleaptă a unui savant şi a unui 
om de prestigiul lui Heinz Heinen, triplată poate de inspiraţia ’bunului 
daimon’, ne-au permis regândirea temei iniţiale în conformitate cu trei 
direcţii importante de cercetare.

în primul rând, ne propuneam publicarea sistematică, pe cât posibil 
exhaustivă, a literaturii de specialitate apărută de-a lungul timpului, sub 
egida sintagmei Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. în 
introducerea la primul volum, care a văzut deja lumina tiparului, am for-
mulat observaţii succinte, dar – sperăm noi – cât se poate de explicite, 
asupra motivaţiei, istoricului cercetării şi a metodei de lucru,1 ceea ce ne 
scuteşte de a mai insista acum.

în al doilea rând, pentru a putea propulsa discuţia privind legăturile 
Sciţiei şi Sciţiei Minor cu alte regiuni ale lumii greceşti şi romane la un 
nivel superior prin raportare la compendium-ul (care încă nu a fost înlocuit) 
publicat de b. N. Grakov în 1939,2 se impunea nu doar o abordare mai 

1 Cojocaru 2014a, 7–15.
2 Grakov 1939.
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complexă, ci şi o muncă de cercetare în echipă. Motivaţia unei asemenea 
colaborări, prin extinderea ariei de cercetare asupra întregului bazin al 
Mării Negre, s-a dovedit a fi suficient de antrenantă pentru a permite coa-
gularea unui alt proiect intitulat Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice 
în perioada elenistică şi epoca romană.3 rezultatele obţinute în acest sens de 
către mai mulţi specialişti români, din ţară şi străinătate, care au avut cura-
jul de a-şi uni eforturile sub egida unei idei, nu mai sunt o noutate în plan 
naţional sau internaţional,4 ceea ce ne permite să fim mai puţin expliciţi 
cu acest prilej. o menţiune aparte ar merita, poate, doar colecţia ’pontica 
et Mediterranea’. dacă în urmă cu trei ani fie şi doar formularea numelui 
unei asemenea serii ar fi putut apărea multora drept un hybris, odată cu 
apariţia volumului al v-lea credem că se poate vorbi deja despre existenţa 
ei ca despre o certitudine, inclusiv în plan internaţional.5

în al treilea, dar nu în ultimul rând, evadarea din ’peştera lui platon’6 
s-a dovedit a fi hotărâtoare şi pentru studierea sistematică a decretelor 
de proxenie din arealul pontului euxin ca o direcţie de cercetare tot mai 
bine definită. propunerea de a ne ocupa, mai întâi, de această categorie 
de inscripţii – poate cea mai importantă din perspectiva relaţiilor externe 
a celor mai multe poleis din zona de interes – a venit chiar din partea lui 
Heinz Heinen. Şi dacă pentru a putea depăşi nesiguranţa căutărilor, ine-
rentă oricărui început, am beneficiat din plin de discuţiile purtate cu men-
torul de la trier, parcursul mai recent a coincis cu o temă de plan asumată 
în cadrul academiei române în 2010 şi finalizată în 2014.

rezultatele parţiale au fost publicate în ultimii ani, în reviste şi volume 
colective din ţară şi străinătate,7 sub forma unor studii şi articole, dintre 
care unul poate fi consultat ca anexă la prezenta lucrare8. Ne-am propus 
o abordare monografică pentru a putea oferi o imagine cât mai adecvată 
3 External Relations of the Pontic Greek Cities in Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary 
Approach (din 2011 până în 2016). pentru mai multe informaţii legate de acest proiect, vezi 
pagina web (www.ponticgreekcities.ro).
4 în primul rând, este vorba de cele cinci volume deja apărute şi acceptate ca lucrări de 
referinţă – panait bîrzescu [et. al.] 2013; Cojocaru – Schuler 2014; Cojocaru 2014a; 
Cojocaru [et al.] 2014; boţan 2015. Cf. Chera 2014; Coatu 2014; Coşkun 2014a; kantor 
2015a; 2015b; Zugravu 2015.
5 Ca dovadă a recunoaşterii în plan internaţional ar putea fi nu doar prezenţa volume-
lor apărute până acum în sute de biblioteci importante din străinătate şi recenziile publi-
cate, inclusiv în reviste de notorietate, ci şi interesul manifestat de prestigioasa editură 
böhlau de a prelua colecţia ’pontica et Mediterranea’, aşa cum reiese din scrisoarea pri-
mită pe 20. 10. 2014 de la d. rheker-wunsch (programmplanung böhlau verlag GmbH & 
Cie). privitor la difuzarea seriei în plan internaţional, vezi şi http://phoibos.at/en/Series/
var-Series/pontica-et-Mediterranea.
6 asupra semnificaţiei sintagmei am insistat cu alt prilej, vezi Cojocaru 2012b. 
7 Cojocaru 2009a; 2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 2012a; 2013a; 2013b; 2014b; 2014c; 2014d; 
2014g; 2015; 2016a; 2016b; 2016c; Cojocaru – liţu 2009.
8 vezi Appendix 1.
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asupra complexităţii discuţiei privind evoluţia instituţiei proxeniei, prin 
abordarea unor aspecte mai importante aferente temei. totodată, con-
ştientizăm că în perspectiva unei cercetări exhaustive a relaţiilor externe 
ale cetăţilor greceşti pontice, unele sau altele dintre concluziile formulate 
în paginile subsecvente rămân observaţii avant la lettre pe marginea unei 
viitoare lucrări monografice privind dinamica schimburilor dintre lumea 
pontică şi alte regiuni ale oikoumenei – în diacronie, comparativ şi cu impli-
carea tuturor categoriilor de surse. deocamdată însă, sperăm ca demersul 
nostru să fie suficient de stimulativ – pentru noi înşine sau pentru specia-
lişti cu preocupări similare – în asumarea paşilor de viitor în scopul obţi-
nerii unui tablou mai antrenant şi mai convingător.

referitor la structura lucrării de faţă, în primul rând ne-am propus 
întocmirea unui catalog exhaustiv al atestărilor relevante pentru evolu-
ţia instituţiei proxeniei în spaţiul pontic.9 textele în original sunt însoţite 
de traduceri menite să înlesnească înţelegerea documentelor pentru cei 
care, fiind mai puţin familiarizaţi cu această categorie de surse, ar putea fi 
interesaţi de relaţiile externe ale cetăţilor greceşti pontice într-un plan mai 
larg. 

Catalogul este precedat de patru subcapitole introductive prin care am 
încercat să definim conceptele de proxenos şi proxenia, relevanţa decretelor 
de proxenie ca sursă documentară, unele probleme metodologice ale cer-
cetării asumate şi istoricul acesteia. alte şapte subcapitole au fost redac-
tate ca observaţii la documentele catalogate. am insistat, mai cu seamă, 
asupra evoluţiei formularului, a emitenţilor şi beneficiarilor, respectiv 
asupra drepturilor şi privilegiilor acordate. în acelaşi timp, sperăm ca şi 
aspecte precum datele statistice, locul de proclamare şi expunere a decre-
telor, respectiv repartiţia geografică după ethnika celor onoraţi – care ar fi 
necesitat un plus de reflecţie într-un plan mai larg (cu depăşirea cadrului 
proxeniei şi a arealului pontului euxin) – să contribuie la o mai bună înţe-
legere a inscripţiilor care au stat la baza cercetării noastre.

un capitol distinct a fost dedicat cetăţenilor din apoikiile pontice onoraţi 
ca proxenoi în alte regiuni ale oikoumenei. dacă din punctul de vedere al 
datelor statistice am încercat să ţinem cont de toate inscripţiile publicate, 
comentariile propuse au mai degrabă un caracter preliminar, urmând a fi 
dezvoltate, eventual confirmate sau contrazise, într-un context epigrafic 
mai larg.10 
9 pe lângă decretele de ateleia, proxenia şi politeia sigure, am inclus şi unele inscripţii al căror 
grad de conservare lasă loc unor restituiri şi interpretări diferite. în acest sens, cf. observa-
ţiile noastre din subcapitolul legat de probleme metodologice şi din unele note de subsol 
la catalogul atestărilor.
10 Ne referim la întocmirea unui catalog al tuturor inscripţiilor din afara pontului euxin, 
relevante pentru schimburile dintre lumea pontică şi alte regiuni ale oikoumenei, care să 
permită o discuţie cât mai complexă şi mai convingătoare, eventual cu antrenarea şi a 
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observaţiile finale ne-au permis o reflecţie de ansamblu, dar cu invo-
carea unor date concrete relevante măcar în contextul discuţiei privind 
instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Consideraţiile asupra unor trăsături 
particulare ale corpului civic în cetăţile nord-pontice, anexate cercetării 
noastre monografice, ne-au scutit de a mai insista din perspectiva institu-
ţiilor polis-ului cu prilejul comentariilor la catalogul atestărilor. includerea 
în Appendix şi a unui glosar de termeni privind instituţia proxeniei nu cre-
dem că necesită explicaţii suplimentare. rezumatul în limba germană, ca 
şi traducerea cuprinsului şi a titlurilor din lista bibliografică publicate în 
română şi în limbi slave, ar putea contribui la o mai bună circulaţie a cărţii 
în plan internaţional, iar indices pot fi oricând un instrument de lucru util 
pentru specialiştii interesaţi.

Spre finalul Cuvântului înainte să ne fie permise şi câteva rânduri de 
mulţumire la adresa unor instituţii şi persoane care ne-au sprijinit pe par-
cursul elaborării lucrării Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. 

aşa cum sugeram de la bun început, efortul de catalogare şi interpre-
tare a materialului documentar s-ar fi dovedit a fi o muncă sisifică, după 
cum şi finalizarea demersului ar fi rămas o iluzie, dacă nu am fi beneficiat, 
în repetate rânduri, de condiţiile excelente de lucru oferite de biblioteca 
universităţii din trier şi de cea a Comisiei de istorie veche şi epigrafie din 
München.11 Stagiile de documentare în Germania au fost posibile datorită 
unor burse obţinute din partea institutului arheologic German (2006) şi a 
Fundaţiei alexander von Humboldt (2007−2009). deplasările mai recente, 
care au permis continuarea şi finalizarea cercetării, au fost finanţate în 
cadrul unui proiect CNCS – ueFiSCdi, desfăşurat sub egida Filialei din 
iaşi a academiei române.12 Colaborarea tot mai bună din ultimii ani cu 
prestigioasa editură Mega a permis editarea adecvată a textului şi apariţia 
lucrării într-o ţinută grafică elegantă. 

pe lângă instituţii, mai mulţi specialişti, din ţară şi străinătate, ne-au 
îndatorat pe parcurs prin discuţii utile şi publicaţii semnalate sau tri-
mise în fotocopie. tuturor celor care ne-au fost alături cu vorba şi fapta 

altor categorii de surse. datele prosopografice în acest sens au fost sistematizate exhaustiv 
de avram 2013; cf. 2014. Noi înşine, în cadrul proiectului asumat ca bursier al Fundaţiei 
alexander von Humboldt, menţionat mai sus, şi cu prilejul unei teme de plan la academia 
română, am alcătuit un corpus (aflat în manuscris) privitor la Scythia şi Scythia Minor în 
inscripţii din alte regiuni ale lumii greceşti şi romane (până în secolul al iii-lea p. Chr.).
11 lista, sensibil mai lungă, a bibliotecilor în care ne-am documentat de-a lungul timpului 
rămâne aceeaşi pe care am citat-o în introducerea la bCoSpe i – vezi Cojocaru 2014a, 
15. Mai multe dintre documentele aflate la baza analizei noastre le-am putut consulta de 
visu datorită colecţiilor aflate la Muzeul de istorie Naţională şi arheologie din Constanţa, 
Muzeul de arheologie din odessa, Muzeul rezervaţiei arheologice ’Chersones tavričeskij’, 
Muzeul Histria, Muzeul rezervaţiei arheologice ’ol’vija’.
12 vezi, mai sus, n. 3.
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în ultimii ani le exprimăm şi pe această cale întreaga noastră gratitudine, 
menţionându-i expressis verbis pe următorii: prof. dr. alexandru avram 
(le Mans), dr. iulian bîrzesu (bucureşti), dr. Sergej bocharov (Simferopol), 
prof. dr. alexander Falileyev (aberystwyth), dr. Joachim Hupe (trier), 
prof. dr. askold ivantchik (Moscova), prof. dr. valerij Jajlenko (Moscova), 
prof. dr. Johannes Nollé (München), prof. dr. Christof Schuler (München), 
dr. ursula vedder (München).

într-o măsură aparte suntem recunoscători regretatului magistru Heinz 
Heinen, amintit deja, fără de care poate că nu am fi ajuns niciodată la o cer-
cetare monografică a decretelor de proxenie din arealul pontului euxin şi 
de ale cărui sugestii şi încurajări am beneficiat din plin şi după încheierea 
stagiului ca bursier Humboldt la universitatea din trier. într-un plan mai 
larg, rosturile noastre în domeniul epigrafiei greceşti se leagă de implica-
rea profesorului Michael wörrle în calitatea domniei sale de îndrumător 
ştiinţific în timpul stagiilor noastre de documentare la München.13

pentru clarificarea unor probleme metodologice, evitarea unor inadver-
tenţe în traducerea şi interpretarea documentelor, accesul suplimentar la 
literatura secundară şi pentru perfectarea stilului au contat lecturările cri-
tice ale unor capitole/subcapitole sau a ansamblului lucrării asumate de 
membrii comitetului editorial al colecţiei ’pontica et Mediterranea’ pen-
tru acest volum. dr. livia buzoianu (Constanţa), conf. dr. Mădălina dana 
(paris) şi conf. dr. ligia ruscu (Cluj) au făcut numeroase corecturi şi au 
formulat sugestii utile cu prilejul verificării atente a catalogului atestări-
lor şi a unora dintre comentariile subsecvente acestuia. Cu prof. dr. altay 
Coşkun (waterloo/ontario), conf. dr. Marta oller Guzmán (barcelona) şi 
dr. adrian robu (paris) am avut un schimb constant şi fructuos de idei 
legat de unele dintre aspectele abordate în contextul cărţii. dr. lavinia 
Grumeza (Caransebeş) a binemeritat prin lecturarea atentă a întregului 
manuscris şi prin sprijinul acordat la formatarea textului pentru editură. 

în cazul unei receptări favorabile a cărţii, meritul va fi împărţit cu toţi 
cei menţionaţi mai sus; pentru eventuale inadvertenţe şi omisiuni întreaga 
răspundere revine autorului.

iaşi, martie 2016

13 Ne referim, mai cu seamă, la stagiile de documentare ca bursier al Fundaţiilor daad 
(1997/8) şi Hanns-Seidel (1999–2000), dar suntem recunoscători şi pentru discuţiile utile 
purtate ulterior cu M. wörrle.


