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CELEBRAREA LUI DIONYSOS.
SĂRBĂTORI ALE ASOCIAȚIILOR DIONYSIACE ÎN
CETĂȚILE GRECEȘTI DE LA PONTUL EUXIN
Remus Mihai Feraru
* Universitatea de Vest din Timișoara; remus.feraru@e-uvt.ro
Abstract. Our study takes a closer look at the feasts held to honour Dionysus by the Bacchic
thiasos attested in the Megarian and the Milesian Pontic cities. Moreover, our paper focuses on
the rituals and the competitions related to the private Dionysiac festivals held at Pontus Euxinus. Our investigation relies on the analysis of epigraphic sources and archaelogical records
(Dionysiac reliefs and ceramics) which attest to the initiatic cult of the son of Semele at Pontus
Euxinus. Dionysus was worshipped by Dionysiac associations which celebrated him on the
occasion of their own festivals, with dedicated musical competitions. Such celebrations in the
Milesian cities of Istros, Dionysopolis and Apollonia Pontica can be surmised from the epigraphs of the “sacred” contests and the related banquettes. It is known that the sacred contest
was one of the musical competitions organised to honour Dionysus. The 2nd‒3rd c. AD inscriptions at Istros and Dionysopolis document the intense activity of the Dionysiac hymnods, who
participated in the sacred music contests organised either for private or public Dionysiac festivals. Epigraphic sources mention the artistic directors of choral associations (mesochoros,
chorostates, mousarchos). Towards the end of the 3rd c. BC the members of the Callatis Bacchic
thiasos celebrated the Trieterides (τριετηρίδες) which involved chthonian rituals. Another celebration specific to the Calatis thiasos occurred annually, on the 12th day of the month of Dionysus. In the second half of the 1st c. AD, at Byzantium, the Κάλλων Dionysiac thiasos had
their own fêtes. Sacred music and Bacchic dances were the two components of the Dionysiac
festivals.
Keywords: Dionysos, Dionysiac associations, rituals, sacred contests, Pontus Euxinus.

1. Introducere
Dionysos ocupa un loc proeminent în panteonurile cetăților grecești de la Pontul Euxin. Izvoarele epigrafice, documentele arheologice și numismatice atestă existența unui cult public și a unui cult inițiatic al fiului Semelei1. Dionysos era adorat în
ipostaza de divinitate a fertilității, având în vedere faptul că principala ocupație a locuitorilor cetăților pontice era agricultura. Încă de la întemeierea primelor colonii pontice,
și mai ales în epocile elenistică și romană, fiul Semelei fusese venerat în ipostaza de

1

Potrivit tradiției, Dionysos era fiul lui Zeus și al Semelei, fiica lui Cadmos, regele Tebei (vezi
Ferrari, 2003, p. 292, s.v. Dionysos).
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divinitate chtoniană și infernală2 și în cea de zeu care asigura nemurirea și fericirea sufletelor defuncților. Această formă de cult dionysiac, care consola și dădea speranțe prin
inițierea în misterele zeului, a fost practicat pe scară largă în sânul asociațiilor dionysiace (θιάσος, σπεῖρα) din cetățile pontice. Aceste asociații se caracterizează printr-o
mare diversitate. Fiecare asociație dionysiacă este propriul său stăpân, fixându-și ea
însăși propria ierarhie, funcțiile specifice și ritualul. Dionysos făcea obiectul adorației
grupurilor de adoratori, care îi consacrau sărbători și concursuri muzicale în cadrul
diverselor asociații.
Studiul nostru își propune să abordeze sărbătorile celebrate în cinstea lui Dionysos de thiasurile bahice atestate în cetățile grecești de la Pontul Euxin. De asemenea,
cercetarea noastră are ca obiect ritualurile și concursurile aferente sărbătorilor dionysiace "private" celebrate în cetățile pontice. Investigația noastră se bazează pe analiza
documentelor epigrafice (decrete onorifice promulgate de către asociațiile dionysiace
în cinstea diverșilor binefăcători sau în cinstea împăratului, inscripții votive, regulamente de cult) și a documentelor arheologice (reliefuri dionysiace) care atestă cultul
cu mistere al fiului Semelei în Pontul Euxin.

2. Cultul cu mistere al lui Dionysos în cetățile pontice
Cultul inițiatic al lui Dionysos cunoaște o răspândire timpurie în Pontul Euxin.
El este atestat la Olbia încă din epoca arhaică de către o serie de documente care provin din mediile orfice. Către sfârșitul secolului al VI-lea îHr, fiul Semelei era venerat de către membrii asociației orficilor olbieni. Se știe că Dionysos ocupa un loc central în cadrul orfismului. Misterele orfice au derivat din cultul lui Dionysos, iar instituirea lor îi era atribuită legendarului cântăreț trac Orfeu3.
O oglindă de bronz datată în jurul anului 500 îHr a fost descoperită într-un mormânt de la Olbia. Această oglindă aparținea foarte probabil membrilor unei secte orfice,
ilustrând strânsa legătură între orfism și cultul lui Dionysos; ea reprezintă un obiect al
cultului lui Dionysos Zagreus, fiind utilizată pentru săvârșirea ritualurilor de inițiere în
misterele orfice4. O inscripție gravată de-a lungul marginii oglinzii evocă inițierea unui
bărbat și a unei femei în misterele dionysiace: “Δημώνασσα Ληναίο εὐαὶ καὶ Λήναιος
2

Caracterul chtonian și infernal al lui Dionysos a fost amplificat sub influența probabilă a orfismului. În imnurile orfice prezența lui Dionysos în Hades este fundamentală, în acest sens, vezi
Morand, 2001, p. 77.
3
Ferrari, DMGR, p. 619 (s.v. “orfism”); potrivit teogoniei orfice, Dionysos Zagreus era fiul lui
Zeus și al Persefonei. El fusese devorat și sfâșiat de titani din porunca Herei. Însă Atena a reușit
să salveze inima lui Dionysos Zagreus pe care i-a încredințat-o lui Zeus. Acesta din urmă a înghițit inima lui Zagreus sau, potrivit altor versiuni ale mitului, a convins-o pe iubita sa Semele să o
soarbă; astfel, aceasta din urmă l-a zămislit pe Dionysos, vezi Ferrari, DMGR, p. 619, 890 (s.v.
“Zagreus”).
4
Potrivit mitului relatat de către Firmicus Maternus, zeița Iunona (Hera) ajutată de titani reușise, în absența lui Zeus, să-i distragă atenția lui Dionysos Zagreus, folosind jucărioare și o oglindă. În felul acesta, titanii au reușit să-l înhațe pe Dionysos și să-l sfâșie, vezi IGDOP, p. 145.
Potrivit lui Clement din Alexandria, oglinda (ἔσοπτρον) se numără printre simbolurile inițierii
(τελετή) în misterele lui Dionysos alături de oscioare, minge, titirez, mere, romb și smocul de
lână, vezi Clement, Protrepticul, II, 17, 2-18, 1.
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Δημόκλō εἰαί”5. Inscripția ne furnizează cea mai veche atestare a aclamației rituale
bahice εὐαὶ. Cele două personaje menționate în inscripție – Demonassa și tatăl ei, Lenaios – erau membrii unei asociații a orficilor olbieni6. Totodată, oglinda de bronz cu
inscripție atestă faptul că orfismul era înfloritor la Olbia încă de la întemeierea coloniei.
În secolul al V-lea îHr, membrii asociației orficilor olbieni (ὀρφικοί) au continuat să practice cultul cu mistere al lui Dionysos, precum o atestă trei tăblițe orfice
din os descoperite în aria temenosului olbian; cele trei tăblițe conțin numele lui Dionysos, o serie de formule orfice, precum și simboluri aflate în strânsă legătură cu cultul
bahic7. Herodot confirmă practicarea misterelor dionysiace de către o parte dintre locuitorii Olbiei. El ne relatează că regele scit Skyles fusese inițiat în misterele lui Dionysos Βακχεῖος. Inițierea lui Skyles a prilejuit organizarea unor ceremonii cu caracter
orgiastic și mistic la care au participat doar membrii thiasului bachic8; de vreme ce în
această asociație a fost primit şi regele scit Skyles, se poate presupune că ea era formată mai ales din fruntaşii aristocraţiei olbiene9.
La Istros, cultul cu mistere a lui Dionysos era practicat, în epoca imperială, de
asociațiile dionysiace, precum indică o serie de inscripții datate în secolele II‒III dHr.
O asociație de închinători ai lui Dionysos (σπεῖρα Διονυσιαστῶν πρεσβυτέρων)10, ai
cărei membri își revendică epitetul de “vârstnici” (πρεσβύτεροι), dedică o inscripție
votivă împăratului Elagabal și bunicii sale Iulia Maesa11. Dionisie M. PIPPIDI, urmat
de Anne-Françoise JACCOTTET, consideră că membrii asociației histriene își revendică epitetul de “vârstnici” (πρεσβύτεροι) pentru a se deosebi de o asociație similară ai
cărei membri vor fi fost recrutați dintre tineri (νεώτεροι)12. Cei doi savanți au presupus
existența la Istros a unei asociații a adoratorilor “tineri” ai lui Dionysos (σπεῖρα Διονυσιαστῶν νεωτέρων) pe baza analogiei cu grupul coral al hymnozilor tineri (ὑμνῳδοὶ νεώτεροι) atestat la Dionysopolis13, afiliat foarte probabil unei asociații dionysiace a închinătorilor “tineri”14. Ipoteza formulată de către D. M. Pippidi și A.-F. Jaccottet este pe
deplin confirmată de o inscripție descoperită la Istros, care atestă grupul coral al hymnozilor tineri ([ὑμνῳδοὶ] νεώτεροι οἱ περὶ [τὸν μέγαν θε]ὸν Διόνυσον); potrivit editoru5

IGDOP, 92, p. 144.
West, 1982, p. 26; Rusjaeva, 1978, p. 96-98, fig. 7.
7
IGDOP, 94, p. 154-155; West, 1982, p. 19-25.
8
Herodot, IV, 79, p. 80-81.
9
Vezi Vinogradov, Kryžickij, 1995, p. 116-117; cf. Jaccottet, 2005, p. 195-196.
10
Termenul σπείρα este frecvent întâlnit în inscripțiile din epoca romană, desemnând adesea o
asociație de adoratori ai unui cult cu mistere și în special o asociație dionysiacă, Jaccottet, I,
2003, p. 23-25; Pipiddi, 1998, p. 310-311; Poland, 1909, p. 153.
11
ISM, I, 99 (218‒219 dHr).
12
Pipiddi, 1998, p. 309 și n. 97; Jaccottet I, 2003, p. 132 și n. 255.
13
IGB I2, 17, rr. 3-4: “(...) [ὑ]μνῳδοὶ νεώτεροι τὸν ἑαυτῶν φιλότειμον καὶ εὐεργέτην καὶ ποιήσαντα τὸ προνάειν Θεόδωρον Δημ<η>τρίου ἀνέγραψαν” (218‒222 dHr).
14
“Sur le plan dionysiaque, retenons le titre de cette speira, qui par sa spécification «speira des
Dionysiastes anciens» semble appeller la restitution d’une seconde speira à Histria ou dans ses
environs, celle des Διονυσιαστῶν νεωτέρων” (Jaccottet, II, 2003, p. 132).
6
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lui său, această inscripție datează din 215 dHr15. O inscripție foarte fragmentară din prima jumătate a secolului al III-lea dHr atestă o σπεῖρα Διονυσιαστῶν16 contemporană cu
asociația închinătorilor vârstnici ai lui Dionysos menționată anterior17.
Inscripțiile din secolele II‒III dHr atestă o serie de grupări corale la Istros, care
își proclamă implicit legătura cu cultul lui Dionysos; este vorba despre cântăreții de
imnuri sacre (ὑμνῳδοί) organizați în asociații, dintre care se disting asociația hymnozilor vârstnici ai lui Dionysos (ὑμνῳδοὶ πρεσβύτε[ροι οἱ πε]ρὶ τὸν μέγαν θεὸν Διόνυσον)18
și cea a hymnozilor tineri ai fiului Semelei ([ὑμνῳδοὶ] νεώτεροι οἱ περὶ [τὸν μέγαν
θε]ὸν Διόνυσον)19. În plus, se poate constata existența unei strânse legături între hymnozii vârstnici și asociația închinătorilor vârstnici ai lui Dionysos (σπεῖρα Διονυσιαστῶν
πρεσβυτέρων). În acest sens pot fi invocate mai multe argumente. Membrii celor două
asociații sunt calificați prin epitetul πρεσβύτεροι. Două dintre numele conducătorilor
grupului coral al hymnozilor vârstnici, împreună cu titlurile și funcțiile acestora –
Achilleus fiul lui Achillas (πατήρ) și Flavius Iucundus (προστάτης)20 – se regăsesc și
în dedicația închinată lui Elagabal de speira dionysiacă a “adoratorilor vârstnici”21.
Pe baza argumentelor invocate anterior se poate presupune că grupul coral al hymnozilor vârstnici reprezintă fie un departament special al speira-ei dionysiace a “închinătorilor vârstnici”, învestit cu atribuții cultural-artistice, fie o asociație de sine stătătoare afiliată speira-ei, având în vedere interesele comune ale celor două grupări22.
Hymnozii istrieni asigurau asistența corală la sărbătorile și concursurile muzicale organizate de diversele asociații dionysiace din cetate.
Cultul dionysiac este atestat la Tomis de-abia în secolul I îHr. Se pare că Dionysos nu fusese venerat în cetatea exilului lui Ovidiu mai devreme de epoca elenistică,
moment în care cultul extatic al zeului cunoaște o răspândire spectaculoasă. Cultul cu
mistere a lui Dionysos era oficiat de către membrii (βάκχοι) unui thiasos tomitan menționat într-o epigramă votivă. Thiasul era condus de o femeie pe nume Paso23, care ar
15

Avram, 2018, p. 143-144, rr. 8-9.
ISM, I, 199, r. 5-6: “[---------ἡ σπεῖρα] Διονυσι-/[αστῶν--------]”.
17
Jaccottet, II, 2003, p. 136-137, nr. 66; vezi și Dana, 2011, p. 81.
18
ISM I, 100, rr. 3-4 (222-225 d. Hr.), pentru datarea inscripției vezi, Avram, 2007, p. 95, nr.
100; ISM I, 167, r. 6-7 (prima jumătate a secolului al III-lea dHr); ISM I, 98 (epoca imperială).
19
Avram, 2018, p. 143-144, rr. 8-9.
20
ISM I, 100, r. 5; 10-11. Funcția lui Flavius Iucundus apare la D. M. Pippidi ca [ἱεροφάν]της
(ISM I, 100, r. 5). În schimb, A.-F. Jaccottet propune conjectura [προστά]της pe baza unei paralele oferite de către o altă inscripție de la Istros. Flavius Iucundus îndeplinește funcția de προστάτης (președinte) al hymnozilor vârstnici, alături de alte trei persoane, vezi, Jaccottet, II, 2003,
p. 133, 134, nr. 65, r. 5.
21
Achilleus, fiul lui Achillas este conducătorul asociației dionysiace a “închinătorilor vârstnici”,
precum indică titlul de πατήρ purtat de către acesta. Flavius Iucundus îndeplinește funcția de
προστάτης (președinte) al asociației: “[ἡ] σπεῖρα Διονυσιαστῶν πρεσβυτέρων∙ οἱ περὶ πατ[έρα]
Ἀχιλλ<έ>α Ἀχιλλᾶ / καὶ ἱερέα Αὐρ(ήλιον) Βίκτορα Κάστου [καὶ προστά]την Φλ(άουιον)
Ἰου/κοῦνδον∙”, Jaccottet, II, 2003, p. 132, nr. 64, rr. 8-11 (= ISM, I, 99).
22
Jaccottet, II, 2003, p. 135; Pippidi, 1967, p. 457.
23
ISM, II, 120(5) (secolul I îHr).
16
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fi foarte probabil și întemeietoarea acestuia. Epigrama confirmă rolul femeilor în sânul
asociațiilor dionysiace. O inscripție din epoca romană atestă o asociație dionysiacă
(σπεῖρα) alcătuită probabil din cetățeni romani stabiliți temporar la Tomis; aceștia din
urmă îi consacră o dedicație unui preot al asociației24. Membrii unui alt thiasos dionysiac
îi consacră o inscripție onorifică împăratului Gordian al III-lea (238‒244 dHr) și soției
sale Sabina Tranquillina25.
Membrii thiasului tomitan condus de către Paso îl invocă pe zeu cu epiclezele
Ταυρόκερως (“Cel cu coarne de taur”) și Πυρίβρομος (“Scânteietorul”)26. Epicleza
Ταυρόκερως este asociată îndeosebi cu numele lui Dionysos, făcând referire la diferite tradiții legate de nașterea zeului. Încă de la nașterea lui Dionysos există o afinitate între zeu și taur, pe care natura lui Dionysos de divinitate a fertilității n-a făcut
decât să o întărească. Dionysos este fiul lui Zeus și al Semelei, cu care regele zeilor
s-a împreunat, luând înfățișarea unui taur27. Taurul apare ca agentul preferat al epifaniei lui Dionysos28. Mitul central al teogoniei orfice evocă sfâșierea de către titani a
lui Dionysos-Zagreus transformat în taur29. Adepții cultului dionysiac sfâșie și consumă
carnea taurului sacrificat, care îl întruchipează pe Dionysos, dorind să se identifice cu
zeul însuși30. Nu în ultimul rând, adorarea lui Dionysos în ipostaza de zeul-taur de asociațiile dionysiace este confirmată de prezența în sânul acestora a bouarilor liturgici
(βουκόλοι)31.
Epicleza Πυρίβρομος (“Scânteietorul”) figurează ca epitet al lui Dionysos în
lucrarea Dionysiaka a lui Nonnos32. Această epicleză face referire la ritualurile legate
de foc, care erau o componentă a ceremoniilor dionysiace la Tomis33.
Dionysos ocupă un loc important în panteonul Callatisului. Cultul său este atestat încă din secolul al IV-lea îHr, fiind de certă origine megariană34. Cultul cu mistere
a lui Dionysos era practicat la Callatis încă din secolul al IV-lea îHr, precum indică
epicleza Βακχεύς atribuită zeului35. Cultul inițiatic al fiului Semelei este bine documentat
la Callatis de o serie de decrete promulgate de un thiasos bacchic foarte activ între seco24

ISM, II, 100(66), rr. 2-3.
ISM, II, 107(73) (241‒244 dHr); inscripția este însoțită de o scenă cultuală cu caracter dionysiac, care nu lasă nicio îndoială cu privire la dedicantul acesteia, și anume o asociație locală de
adoratori ai lui Dionysos. În centrul scenei este reprezentat însuși Dionysos alături de un trunchi
de viță de vie. Zeul ține în mâna stângă un thyrsos, iar în dreapta un cantharos din care toarnă
în gura panterei așezată la picioarele sale.
26
ISM, II, 120(5), r. 5.
27
Nonnos, Dionysiaka, VIII, 322 apud Bodson, 1978, p. 149 și n. 203.
28
Euripide, Bacch., vv. 99-100: ταυρόκερων θεόν; vv. 920-922; v. 1018.
29
Clement din Alexandria, Protrepticul, II, 16, 2-3 (Dionysos-Zagreus).
30
Euripide, Bacch., vv. 735-747; Jaccottet, I, 2003, p. 102-103; Bodson, 1978, p. 150.
31
Jaccottet, I, 2003, p. 102-103.
32
Nonnos, Dionysiaka, XIV, 229 apud Chiekova, Cultes, p. 80-81 și nota 46.
33
Chiekova, 2008, p. 81.
34
ISM, III, 48A: “... [Διόν]υσος Πα[τρῷος] / [Δι]όνυσος Βακ[χεύς] ...”.
35
ISM, III, 48 A; ISM, III, 79: “[-----]ος τὸ ἄγαλμα / [ἀνέθηκε Δι]ονύσωι Βακχεῖ (secolul I îHr);
ISM, III, 80 (cca 50‒100 dHr).
25
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lele III îHr și I dHr. Către sfârșitul secolului al III-lea îHr, membrii thiasului callatian
au construit un templu (νάος) pentru Dionysos36; acest templu este desemnat ca μυχός
într-o altă inscripție37 și deci “părea să imite ca formă o grotă dionysiacă pregătită să
găzduiască ceremoniile însoțite de mistere”38. În acest cadru sacru aveau loc ritualurile misterice și inițierile bacchice practicate de membrii thiasului callatian cu ocazia
sărbătorilor trieterice celebrate în luna Dionysios39. Inițierea în misterele dionysiace
întreprinsă de thiasul callatian “pare să fie o condiție prealabilă pentru a intra în sanctuarul bacchic numit Dasyllieion și a participa astfel la sărbătoarea oficială în cinstea
lui Dionysos care avea loc în data de 12 a lunii Dionysios”40. Acest fapt confirmă caracterul public al thiasului callatian și colaborarea sa cu autoritățile locale. Consacrarea
unei grote bacchice pentru membrii thiasului de către preoteasa "publică" a zeiței Atena,
în a doua jumătate a secolului I dHr41 demonstrează colaborarea recunoscută între cetate și asociația dionysiacă42. De altfel, decretele emise de thiasul callatian sunt concepute după formularul decretelor Sfatului şi Adunării poporului callatian şi acordă onoruri specifice thiasului, binefăcătorilor cetăţii care fuseseră deja declarați εὐεργέται sau
κτίσται τᾶς πόλιος de către autorităţile publice43.
Dionysos ocupă o poziție centrală în panteonul cetății Dionysopolis. Însuși numele cetății derivă de la cel al zeului. Acest fapt este confirmat de o legendă relatată
de către Pseudo-Skymnos. Potrivit acestuia din urmă, cetatea Dionysopolis s-ar fi numit la origine Krounoi și și-ar fi schimbat numele după ce o statuie a lui Dionysos a
fost găsită în apele mării44. Corelând relatarea lui Pseudo-Skymnos cu preeminența
cultului dionysiac la Dionysopolis, Alexandru AVRAM emite ipoteza că cetatea a fost
întemeiată de către un grup de adoratori ai lui Dionysos în epoca lui Alexandru cel
Mare45. Cultul cu mistere al lui Dionysos este documentat în cetate încă din secolul
al III-lea îHr, fiind oficiat de către membrii unui thiasos bacchic46. Membrii unui alt
36

ISM, III, 35, rr. 4-5.
ISM, III, 44, rr. 37-42: “ἐνγράψαι δ[ὲ] / τοὺς θιασείτας τὸ ψάφιζμα τοῦτο εἰς / τελαμῶνα λευκοῦ λίθου ἕως μηνὸς / Λυκήου τῶν ξενικῶν Διονυσίων καὶ / ἀναθέμεν εἰς τὸν ἐπιφανέστατον /
τοῦ μυχοῦ τόπον” (“thiasiții să graveze acest decret pe o stelă de marmură înainte de sărbătoarea de întâmpinare a lui Dionysos din luna Lykeios și să-l expună în locul cel mai vizibil
cu putință al grotei”), (datarea inscripției: 12‒15 dHr). Decretele emise de thiasul callatian erau
expuse în templul lui Dionysos. În epoca împăratului Tiberius (14‒37 dHr), templul lui Dionysos va fi dotat cu o incintă cu intrare monumentală (ISM, III, 46, rr. 4-14).
38
ISM III, p. 100 ; vezi și Jaccottet, 2005, p. 197. Despre grotă ca loc de cult, vezi, Jaccottet I,
2003, p. 151-155; Pippidi, 1975, p. 142-149.
39
ISM, III, 35, rr. 2-3; 19-20.
40
Jaccottet, 2005, p. 198-199; ISM, III, 47.
41
ISM, III, 80: „[ἡ ἱέρ]εια τῆς Ἀθηνᾶς (...) τὸ ἄντρον / [ἀνέθη]κε Διονύσωι / [Βακχεῖ] καὶ τοῖς
θια/[σείται]ς” [“Preoteasa Atenei (...) a consacrat o grotă lui Dionysos Baccheus și thiasiților”].
42
Jaccottet, 2005, p. 199.
43
ISM, III, p. 98.
44
Pseudo-Skymnos, vv. 751-755, în FHDR, I, 1964, p. 170.
45
Avram, 1996, p. 298.
46
IGB, I2, 20.
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thiasos dionysiac îi consacră o inscripție onorifică împăratului Gordian al III-lea și
soției sale Sabina Tranquillina47. O inscripție datată în 218‒222 dHr atestă asociația
hymnozilor “tineri” ai lui Dionysos (ὑμνῳδοὶ νεώτεροι), care îl cinstesc pe un binefăcător anonim48. Hymnozii tineri alcătuiesc fie o asociație de sine stătătoare, fie un grup
coral afiliat unei asociații dionysiace, cum este și cazul așa-numiților hymnozi vârstnici
(ὑμνῳδοὶ πρεσβύτεροι) de la Histria49.
O inscripție din secolele I‒II dHr descoperită la Bizone atestă un thiasos al adoratorilor lui Dionysos Ταῦρος care se numeau Ταῦροι50. În egală măsură ar putea fi
vorba de adoratori ai lui Poseidon Tauros al cărui cult este atestat la Istros și Tomis.
La Istros, Poseidon era adorat în ipostaza de Ταῦρος (Taurul) de o asociație cultuală
ai cărei membri purtau numele de Ταυρεασταί51.
Cultul cu mistere a lui Dionysos Bacchos era oficiat la Apollonia Pontica de
un thiasos bacchic ai cărui membri sunt menționați împreună cu funcțiile și gradele lor
în cadrul asociației într-o inscripție din epoca romană52.
Dionysos era venerat la Byzantion în epoca elenistică. Cultul cu mistere a lui
Dionysos este atestat la Byzantion în secolele I‒II dHr, fiind oficiat de o serie de thiasuri bacchice. Dionysos Κάλλων era celebrat de o asociație de adoratori ai zeului (μύσται) ai cărei membri aparțineau unor familii importante din cetate. Câțiva membri ai
thiasului lui Dionysos Kallon aparțineau sau erau legați de familia Lolliei Catulla.
Aceasta din urmă îndeplinise funcția de hieropoios al Herei53 și pe cea de preoteasă
a cultului imperial54. Semnos, libertul sau fiul Lolliei Catulla55 și un anume Soterichos
fiul lui Ariston au îndeplinit funcțiile de gymnasiarchi și agonotheți56. Fratele Lolliei
Catulla, Diodorus, fiul lui Quintus a îndeplinit funcțiile de agonothet și gymnasiarch57.
La rândul său, Rufus, fiul lui Diodoros a fost gymnasiarch58.
Epicleza Kallôn asociată cu Dionysos are probabil o origine toponimică: ea
desemnează un loc numit Callum pe care Itinerariul Antonin îl plasează între Selymbria
și Atyras59. Această ipoteză este respinsă de către Adam ŁAJTAR; în opinia sa, epitetul Kallôn ar fi de pus în relație cu τὸ καλὸν (“Frumosul”), noțiune importantă în
cultul dionysiac60. În schimb, A.-F. Jaccottet consideră că Dionysos Kallôn este adorat
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IGB, I2, 22 bis (241‒244 dHr).
IGB, I2, 17, rr. 3-4.
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ISM, I, 100, rr. 3-4.
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IGB, I2, 6.
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ISM, I, 60, r. 2 (secolul al II-lea îHr); vezi și Chiekova, 2008, p. 110-111.
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IGB, I2, 401.
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I. Byzantion, 33, rr. 1-4.
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I. Byzantion, 34.
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Robu, 2016, p. 253 și n. 7; A. Łajtar, în I. Byzantion, p. 61, 64; cf. Jaccottet, II, 2003, p. 81.
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I. Byzantion, 32, rr. 4-8.
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în sanctuarul locului numit Kallôn61.
Asociația de adoratori ai lui Dionysos Parabolos consacră o stelă în cinstea
gymnasiarchului asociației, Potamon, fiul lui Menodotos în semn de recunoștință pentru binefacerile sale62; acestea din urmă constau, fără îndoială, în furniturile de ulei
oferite de gymnasiarch, necesare pentru exercițiile atletice practicate în gimnaziu. În
centrul stelei este reprezentat zeul Dionysos însoțit de o panteră, care se pregătește să
facă o libație deasupra unui altar63.
O inscripție fragmentară datată în epoca lui Hadrian atestă asociația bacchică
a Dionysoboleitai-lor (Διονυσοβολειταί)64 care este contemporană cu thiasul bacchic
a lui Dionysos Parabolos. Inscripția este gravată pe o stelă în centrul căreia este reprezentat Dionysos însoțit de o panteră, care face o libație cu un cantar deasupra unui
altar; în dreapta zeului sunt reprezentate un coș cu șerpi și un mic silen65. Membrii
thiasului lui Dionysos Parabolos și așa-numiții Dionysoboleitai alcătuiesc două colegii
dionysiace de pescari. În opinia lui Louis Robert, cele două thiasuri alcătuiesc, în realitate, una și aceeași asociație ai cărei membri erau pescari sau locuiau în sate de pescari. Epitetul Parabolos și numele Dionysoboleitai sunt formate pe cuvântul βόλος
care are sensul de “lansare a năvodului, azvârlire a năvodului, năvod”66. Termenul
βόλος trimite la un mod de pescuit specific în care năvoadele sunt aruncate. Geograful
Denys din Bizanț localizează un loc de pescuit numit Bolos, Parabolos, în apropiere
de Byzantion. Așadar, epitetul Parabolos are o origine topografică, desemnând un loc
de pescuit a cărui protector este Dionysos însuși67.

3. Sărbători și concursuri ale thiasurilor bahice în cetățile pontice
milesiene
După cum era de așteptat, majoritatea sărbătorilor dionysiace atestate în cetățile pontice milesiene aveau un caracter public. Cu această ocazie, Dionysos era celebrat de întreaga comunitate. În egală măsură, fiul Semelei era adorat de asociațiile dionysiace, care îl celebrau cu ocazia propriilor lor sărbători, consacrându-i concursuri cu
caracter muzical. Aceste sărbători le erau rezervate teoretic doar membrilor thiasurilor
bacchice, fiind organizate într-un cadru privat și potrivit propriilor lor reguli.
Cu excepția Callatisului, documentele epigrafice nu menționează explicit sărbătorile specifice asociațiilor bahice și nici ritualurile săvârșite cu această ocazie. Însă
existența acestor sărbători poate fi presupusă pe baza atestării epigrafice a concursurilor
“sacre” și a banchetelor aferente acestora68. În opinia lui D. M. Pippidi, concursul sacru
61

Jaccottet, II, 2003, p. 78-82.
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Robu, 2016, p. 255.
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I. Byzantion, 38.
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Robu, 2016, p. 255.
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Robert, 1978, p. 531-535.
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era una dintre competițiile muzicale organizate în cinstea lui Dionysos69.
Într-o inscripție de la Istros se menționează că Zipas fiul lui Diokles a amenajat o stibas pe cheltuiala sa spre folosința hymnozilor vârstnici dionysiaci biruitori la
concursurile sacre70; mai concret, este vorba de amenajarea unor paturi de frunze, ba
chiar despre edificarea unui local menit să le servească hymnozilor drept cadru pentru
banchetele organizate cu ocazia diferitelor sărbători71. Hymnozii histrieni asigurau
asistența corală cu prilejul propriilor sărbători ale asociației adoratorilor vârstnici ai
lui Dionysos.
Inscripțiile documentează activitatea susținută a grupărilor de hymnozi dionysiaci care participă la concursurile de muzică sacră organizate cu ocazia sărbătorilor
dionysiace publice sau private. Un catalog agonistic datat în 155‒165 dHr menționează numele învingătorilor la un concurs sacru organizat la Istros72. Un alt catalog conține o listă a învingătorilor la același tip de concurs (ἱερονείκαι)73. O placă de marmură
descoperită la Istros, datată în secolul al II-lea dHr, conține catalogul învingătorilor la
un concurs al corurilor de hymnozi desfășurat în cetate74. Tot la Istros a fost descoperit
un fragment dintr-un vas de calcar oferit ca premiu unei echipe de hymnozi biruitori
la un concurs sacru de cânt dionysiac; cel puțin asta rezultă dintr-o inscripție fragmentară gravată pe buza vasului75, cât și din decorul sculptat pe gâtul acestuia constând din
curpeni de iederă împodobiți cu frunze și corimbi stilizați care sunt atribute ale lui Dionysos. O inscripție histriană datată în 222‒225 dHr consemnează victoria hymnozilor
dionysiaci “vârstnici” la un concurs despre care se poate afirma cu certitudine că a
avut loc cu ocazia unei sărbători consacrate zeului vinului76. O altă inscripție histriană
descoperită recent și datată în 225 dHr consemnează victoria hymnozilor tineri la un
concurs de muzică sacră organizat la Istros77.
Grupurile corale ale hymnozilor dionysiaci erau alcătuite fie din tineri (hymnodoi neoteroi), ca la Dionysopolis78, fie din adulți (hymnodoi presbyteroi) și tineri (hymnodoi neoteroi), cum se întâmplă la Istros, ceea ce implică că competițiile muzicale
se organizau pe clase de vârstă.
O inscripție din epoca romană descoperită la Apollonia Pontica menționează
69

Pippidi, 1975, p. 230-245; ISM, I, p. 342-345.
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Διόνυσον τὴν στι/βάδα ἐποίησε ἐκ τῶν ἰδί/ων”.
71
Jaccottet, I, 2003, p. 131.
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membrii unui thiasos bacchic alături de funcțiile și titlurile deținute de către aceștia în
cadrul asociației. Printre aceștia din urmă figurează un oarecare Alexandros, fiul lui
Aristaneitos, care deține funcția de κρατηρίαρχος; în virtutea funcției sale, el era însărcinat cu distribuirea vinului cu ocazia banchetelor prilejuite de sărbătorile thiasului79.

4. Sărbători ale asociațiilor dionysiace în cetățile pontice megariene
Câteva sărbători specifice asociațiilor dionysiace sunt atestate la Callatis și
Byzantion.
Documentele epigrafice menționează explicit sărbătorile celebrate de thiasul
bacchic callatian și ritualurile săvârșite cu această ocazie. Două decrete emise de thiasul callatian menţionează sărbătoarea trieterică (τριετηρίς), celebrată în luna Dionysios (februarie), cu ocazia căreia avea loc reuniunea principală (σύνοδος) a membrilor
thiasului80. Sărbătoarea trieterică avea loc o dată la doi ani81, la începutul primăverii.
Revenirea periodică a lui Dionysos era percepută ca o epifanie, fiind celebrată prin
săvârșirea unor ritualuri specifice. Întrucât Dionysos întruchipa vegetația și primăvara,
sărbătoarea trieterică coincidea cu trezirea naturii la viață82. Cu ocazia sărbătorii trieterice, thiasiții callatieni se reuneau în grota inițiatică (μυχός) pentru a săvârși ritualuri
de inițiere cu caracter chtonian. Aceste ritualuri erau deschise doar bărbaților, propunând o inițiere de tip chtonian: cei inițiați în misterele dionysiace sufereau o moarte
fictivă urmată de o întoarcere la lumină și la viață83.
O altă sărbătoare proprie thiasului callatian avea loc în fiecare an, în data de 12
a lunii Dionysios. Un regulament sacru al thiasului din secolul al II-lea îHr ne furnizează
câteva detalii referitoare la ritualurile și sacrificiile săvârșite cu acest prilej. Astfel, în a
douăsprezecea zi a lunii Dionysios i se sacrifica lui Dionysos o capră, a cărei piele,
cap şi picioare erau depuse în sanctuarul numit Δασυλλιεῖον; preotul depunea o coapsă a
animalului sacrificat pe masa sacră, iar restul cărnii era distribuit celor care participau la
sacrificii: “[Extras din regulamentul] cu privire la împărțire. În ziua a douăsprezecea a
lunii Dionysios: i se sacrifică lui Dionysos [o capră (?). Preotul depune] coapsa scoasă
din foc pe masa (sacră), celelalte cărnuri sunt împărțite cetății. Pielea [caprei?] împreună cu capul și cu picioarele [sunt depuse?] în Dasyllieion (...)”84.
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IGB, I2, 401, r. 5.
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În general, taurul, capra și țapul sunt jertfele preferate ale lui Dionysos. Identificarea cu zeul însuși se extinde asupra tuturor celor care asistă la sacrificiul dionysiac85. Ofrandele depuse pe masa sacră îi reveneau zeului, care trebuia să fie prezent
în timpul săvârșirii ritualurilor. Zeul era "invitat" la sacrificii, care aveau loc în fața
statuii care îl reprezenta (ἄγαλμα)86. Doar într-o epocă mai recentă, acest obicei ar fi
fost abandonat în favoarea unei "invitații" a preotului la ospățul sacru. Ofrandele destinate mesei sacre – care reprezentau "porția" zeului – îi reveneau întotdeauna preotului care prezidase ceremonia87. Carnea victimei sacrificate era împărțită cetățenilor.
În general, partea necomestibilă a victimelor, compusă din oase și grăsime, era acordată zeilor, în timp ce bucățile de carne friptă le reveneau oamenilor88.
Regulamentul prevede depunerea pielii, capului și picioarelor animalului jertfit în sanctuarul public al lui Dionysos Dasyllios situat în exteriorul cetății89. Această
prescripție face aluzie la vechi ritualuri de vânătoare, destinate să asigure succesul vânătorilor și abundența vânatului. În acest caz, “este vorba despre un ritual al cărui scop
era «să reconstituie» animalul sacrificat în circumstanţele unei aşa-numite «comedii a
inocenţei», în timpul căreia, persoana care a sacrificat animalul se străduia să-i redea
victimei sale un aspect asemănător cu cel pe care animalul sacrificat l-a avut pe când
era viu şi să-l ofere sub această formă zeilor”90.
Se poate înțelege că, cu ocazia sacrificiului oferit lui Dionysos, accesul în
Dasyllieion, sanctuarul zeului, era rezervat doar celor inițiați (νεόβακχοι și μύσται);
lex sacra interzice soțiilor thiasiților, copiilor acestora, precum și altor neinițiați să ia
parte la sacrificiu: “(...) niciunul [dintre thiasiții aici prezenți?], fie că este vorba despre un neofit sau de un [adorator deja inițiat?] care se îndreaptă spre Dasyllieion
nu [---]. [Accesul?] este interzis soțiilor lor, [precum și copiilor lor? și altor] neinițiați”91.
Se poate constata că thiasul bacchic de la Callatis era unul exclusiv de bărbați,
κρέα τ[ᾶς πόλιος· τοῦ δὲ αἰγὸς(?) δέρ]/ μα σὺν τᾶι κεφαλᾶι καὶ τ[οῖς ποσὶν……….] / ἐν τῶι
Δασυλλιείωι· (...)”.
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fiind închis pentru femei, spre deosebire de alte thiasuri din lumea greacă unde femeile aveau dreptul să se inițieze și se numărau printre gradele superioare ale thiasiților92.
De asemenea, se remarcă faptul că în lista de subscripție pentru construirea templului
lui Dionysos nu figurează nume de femei93, ceea ce ar fi un argument suplimentar pentru caracterul public al thiasului callatian, de vreme ce thiasurile private se bazau adesea
pe un cult familial, incluzând femeile și sclavii94.
În unele cazuri femeile puteau să asiste la sacrificii; ele săvârșeau câteodată
sacrificii sângeroase. Regulamentul callatian prevede excluderea femeilor de la sacrificii și de la distribuirea cărnii. Deși în Grecia antică sacrificiul sângeros era, în general, o treabă a bărbaților, “excluderea femeilor de la sacrificiu, stipulată de unele regulamente sacre ar trebui pusă în relație cu caracterul exclusiv al cultului în chestiune
și cu tipul grupului de oameni care îl practicau”95.
Aşadar, thiasul callatian a avut o contribuţie importantă la reuşita sărbătorilor
dionysiace publice la care putea participa orice adorator al lui Dionysos din cetate; în
acelaşi timp, el organiza propriile sale sărbători la care luau parte doar membrii săi
și pentru care regulamentele stipulau câteodată interdicții, și asta chiar în interiorul
thiasului în funcție de gradul de inițiere al membrilor săi96. Aportul thiasului la organizarea sărbătorilor publice nu prea avea de-a face cu propriile sale reuniuni. Fără îndoială că unele dintre sărbătorile specifice thiasului se desfăşurau în localul teatrului
callatian care a devenit pe această cale locul de întâlnire al thiasului cu dionysismul
public, pe când ceremoniile care cuprindeau mistere aveau loc fie în exteriorul cetăţii,
fie în interiorul sanctuarelor care imitau în mod intenţionat cadrul mitic97.
La Byzantion, cultul cu mistere al lui Dionysos Κάλλων era celebrat de o asociație de adoratori ai zeului (μύσται). Inscripțiile menționează cinstirile acordate de
asociație propriilor săi demnitari printre care figurează, în afară de preoți, gymnasiarchi
și agonotheți98. Mențiunea gymnasiarchilor și agonotheților ne determină să presupunem, împreună cu Adrian ROBU, că adoratorii lui Dionysos Kâllon dispuneau de un
gimnaziu propriu. De altfel, ramurile de palmier și cupele ornamentale pentru ulei reprezentate pe stelele prin care sunt cinstiți gymnasiarchii fac aluzie la un astfel de așezământ de educație99; se știe că principala atribuție a gymnasiarchului era procurarea pe
92

De exemplu, la Tomis este atestat un thias bacchic condus de o femeie pe nume Paso, care ar
fi fost probabil și întemeietoarea acestuia, vezi ISM, II, 120(5) (sec. I îHr); Diodor din Sicilia
(IV, 3, 3) menționează un thias format din fete și femei căsătorite care săvârșesc ritualurile dionysiace cu ocazia sărbătorii trieterice. Thiasul bacchic de la Milet este plasat sub egida unei preotese care săvârșea ritualurile cu prilejul sărbătorii trieterice, Jaccottet, I, 2003, p. 136; Jaccottet,
II, 2003, p. 252, nr. 150, rr. 1-4; 18-20; vezi și Chiekova, 2008, p. 101 și n. 121.
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ISM, III, 35, rr. 22-41.
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Chiekova, 2008, p. 101-102; vezi și Chiekova, 2007, p. 278.
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Chiekova, 2008, p. 102-103.
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Se remarcă diferența făcută în regulamentul sacru callatian între νεόβακχοι și μύσται, vezi ISM,
III, 47, r. 7.
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Avram, în ISM, III, p. 100.
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I. Byzantion, 30, r. 9; 32, rr. 6-8; 33, rr. 5-8; 35, rr. 3-8.
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propria cheltuială și furnizarea uleiului necesar pentru practicarea exercițiilor fizice
în gimnaziu100.
Agonotheții se ocupau de organizarea sărbătorilor și concursurilor asociației.
“Faptul că aceleași persoane îndeplinesc în același timp funcția de gymnasiarch și pe
cea de agonothet ne lasă să credem că era vorba de concursuri atletice și probabil
muzicale” la care luau parte tinerii, care frecventau gimnaziul101. Aceste concursuri
ale asociației erau probabil organizate în cadrul sărbătorii în cinstea lui Dionysos sau
cu ocazia sărbătorilor Hermaia și Herakleia, consacrate divinităților protectoare ale
gimnaziului, Hermes și Herakles102.
Concursurile organizate de asociația adoratorilor lui Dionysos Kâllon aveau
loc probabil în luna Bosporios (septembrie) care era cu siguranță importantă în calendarul religios al asociației; demnitarii asociației sunt cinstiți de trei ori în cursul acestei luni103. Totodată, în cursul lunii Bosporios – foarte importantă în calendarul local
– avea loc la Byzantion sărbătoarea Bosporia consacrată zeiței Phosphoros (“purtătoarea de torțe”), divinitate pe care modernii o identifică cu Hecate sau cu Artemis Phosphoros. Cu ocazia Bosporia-ei era organizată cursa cu făclii la care participau tinerii
din gimnaziu; o inscripție ne informează că un anume Olympiodoros, fiul lui Mendidoros a fost “învingător la cursa cu făclii a băieților (aneboi)104 organizată cu prilejul Bosporiilor (și le-a dedicat) premiul lui Hermes și Herakles”105. Pe baza analogiei
cu concursul organizat la Byzantion cu ocazia Bosporiilor, se poate admite că adoratorii lui Dionysos Kâllon organizau la Callum curse cu făclii, similare cu cele care aveau
loc în cetate în același moment, în cursul lunii Bosporios106.

5. Muzica sacră și dansul bahic în cetățile pontice
Muzica și dansul erau două componente esențiale ale sărbătorilor dionysiace
din al căror program nu lipseau concursurile cu caracter muzical și dansurile bahice.
Izvoarele literare evidențiază strânsa legătură dintre inițierea în misterele dionysiace
(τελετή) muzică și dans. În acest sens, un fragment din Aristide Quintilian este foarte
expresiv: “De aceea se spune că τελεταί bacchice și toate cele care le sunt asemănătoare au o anumită rațiune, pentru că tulburarea celor neinițiați, care se datorează
vieții sau destinului lor, este transformată în bucurie de melodiile și dansurile acestora”107. În piesa Bacantele, Euripide afirmă că Dionysos, ajungând pentru prima oară
100
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într-o cetate greacă, a legat strâns dansurile – pe care el însuși le adusese – de ritualurile misterice108. În imnurile orfice, τελεταί sunt asociate cu dansurile nocturne109. Potrivit lui Lucian din Samosata, orice inițiere bahică era însoțită de ritm și dans110.
Muzica dionysiacă este o melodie ritmată, precum indică pictura de pe ceramica
greacă unde satirii și menadele sunt în general reprezentate pe punctul de a dansa111.
În cadrul ritualului dionysiac, muzica joacă rolul de mediator, “permițând revelarea
universului dionysiac prin intermediul unui suport obiectiv și convențional. În ritual,
finalitatea muzicii este de a se adresa spiritelor și de a trezi în ele un ecou al prezenței divine. Cu alte cuvinte, muzica este un semn al prezenței divine, lăsând să apară
lumea dionysiacă în obiectul muzical însuși”112.
Inscripțiile de la Istros și Dionysopolis, datate în secolele II-III dHr, documentează activitatea susținută a grupărilor de hymnozi dionysiaci, care participă la concursurile de muzică sacră organizate cu ocazia sărbătorilor dionysiace publice sau private.
Documentele epigrafice îi menționează pe instructorii artistici ai grupărilor corale care
se ocupau de pregătirea hymnozilor: μεσόχορος, χοροστάτης113 și μουσάρχος114. Mesochoros era șeful și dirijorul corului; acest termen este bine atestat în inscripțiile din epoca imperială115. Instructorul coral al echipei de hymnozi este desemnat prin termenul
chorostates116. În schimb, termenul mousarchos îl indică foarte probabil pe instructorul poetic al grupării corale117.
Izvoarele iconografice și literare referitoare la ritualul dionysiac indică faptul
că flautul dublu (αὐλός) este instrumentul muzical utilizat cu predilecție în timpul ceremoniilor dionysiace118. “Ascultând sunetul acestui instrument, menadele cădeau în
transa posesiunii divine”119.
Flautul era un instrument foarte popular în cetățile pontice, precum indică o
scenă de cânt pictată pe una dintre laturile unui sarcofag descoperit la Pantikapaion,
care datează către 100 îHr; în scena pictată sunt reprezentați trei muzicieni: în centru
apare un tânăr care ține în mâini un instrument care seamănă cu o orgă portativă; de o
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Lucian de Samosata, De saltatione, 15, apud Boyancé, 1966, p. 34, n. 6.
111
Castaldo, 2011, p. 144.
112
Menier, 2011, p. 240.
113
ISM, I, 100, rr. 11-12; ISM, I, 167, rr. 11-12; ISM, I, 207, rr. 14-15: “...με/[σο]χορήσαντος δὲ
Μ(άρκου) Αἰλ(ίου) Οὐαλεριανοῦ...”.
114
ISM, I, 100, r. 12.
115
Dana, 2007, p. 195 și n. 62; termenul mesochoros apare într-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr
(Epistulae, II, 4, 6): “...hoc infiniti clamores commoventur, cum mesochorus dedit signum”.
116
Un chorostates al hymnozilor vârstnici este atestat la Nicopolis ad Istrum, IGB, II, 666, rr. 5-9:
“...ὑ/μνῳδοὶ πρεσβύτε/ροι χοροστατοῦντο̣ς / Θεαγένου ἐκ τῶν ἰδ[ί]/ων ἀνέστησαν̣”.
117
Pippidi, 1967, p. 459.
118
Philostratos, 1997, IV, 21, p. 98.
119
Menier, 2011, p. 234, 235.

820

parte și de cealaltă figurează alți doi muzicieni care cântă la un flaut dublu120.
Lucian din Samosata vorbește despre pasiunea locuitorilor cetăților pontice
pentru dansul bahic: “Dansul bacchic este foarte gustat îndeosebi în Ionia şi în Pont,
deşi este un dans satiric. Într-atât i-a subjugat el pe oamenii de acolo, încât la vremea
rânduită pentru aşa ceva toţi uită de orice altă grijă şi stau jos zile întregi, privind la
titani, coribanţi, satiri şi păstori. Şi execută aceste dansuri oamenii cei mai de neam
şi fruntaşii din fiecare cetate; ei nu numai că nu se ruşinează, dar se şi mândresc cu
isprava asta mai mult decât s-ar mândri cu neamul lor ales, cu dregătoriile ori cu
vrednicia strămoşilor”121.
Lucian evocă succesul repurtat de către executanții dansurilor bahice cu ocazia
sărbătorilor dionysiace; aceste dansuri satirice reprezentau principalul punct de atracție al sărbătorilor dionysiace, fiind executate chiar și de către oamenii de origine nobilă,
precum și de fruntașii cetăților. Bouarii (βούκολοι) despre care vorbește Lucian sunt
atestați epigrafic la Pergam în epoca lui Hadrian122. Bouarii pergamenienși (χορεύσαντες βούκολοι) provin din familii nobile și alcătuiesc o grupare specializată în executarea dansurilor și imnurilor în cinstea lui Dionysos. Manifestările asociației bouarilor sunt legate exclusiv de ceremoniile religioase consacrate lui Dionysos Kathegemon.
Mai precis, bouarii erau însărcinați să interpreteze imnuri și să execute dansuri pantomimice cu ocazia sărbătorii trieterice celebrate în cinstea lui Dionysos Kathegemon,
care avea loc o dată la doi ani în teatrul din Pergam123.
Este foarte probabil că există o strânsă legătură între dansurile bahice, evocate
de către Lucian din Samosata – care îi pasionează pe locuitorii cetăților pontice –, și
dansurile-spectacol executate de bouarii pergamenienși. S-ar putea presupune că dansurile satirice menționate de Lucian sunt executate cu ocazia sărbătorilor trieterice
de către dansatori profesioniști similari bouarilor din Pergam124. De altfel, asociațiile
bouarilor nu se limitează la regiunea Pergamului, ci se răspândesc în cea mai mare
parte a Asiei Mici, în principalele cetăți pontice și chiar în cele mai îndepărtate târguri din provinciile dunărene125.
O inscripție descoperită la Amastris, care datează din 155 dHr, confirmă faptul că dansurile bahice menționate de către Lucian din Samosata făceau parte probabil
din programul sărbătorilor trieterice. Este vorba despre epitaful lui Aimilianos, un dan120

Dana, 2011, p. 66.
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sator-actor dionysiac (satyros) originar din Amastris126. Aimilianos era membrul unei
asociații dionysiace locale. El condusese în timpul sărbătorii trieterice ceremonia de
inițiere în misterele dionysiace: “Am condus într-un mod mistic printre ″empyra″ procesiunea în cinstea zeului Euios, precum și inițierea în mistere în timpul sărbătorii
trieterice”127. Termenul empyra desemnează diferite obiecte sacre, destinate “să fie
purtate, puse în mișcare” în foc; de aceea, empyra au fost puse în relație cu dansul
executat pe jeratic, în timpul căruia participanții poartă diverse obiecte128.
Tânărul dansator își pregătise trupul pentru ritmul și mișcările pe care le cerea
arta dansului în care expresivitatea corporală era esențială: “... (am fost) abil (...) la
toate mișcările circulare ritmice”129. Termenii utilizați în inscripție fac referire la dansul satiric de tip pantomimic130 – menționat de către Lucian – pe care Aimilianos îl
executase foarte probabil cu prilejul sărbătorii trieterice la care fusese invitat și unde
făcuse dovada talentului său131. Sărbătorile trieterice constituiau un bun prilej pentru
executarea dansurilor bahice ritmate de sunetul instrumentelor de percuție. Dansurile
reprezentau principalul punct de atracție al sărbătorilor dionysiace, fiind urmărite de
un public foarte larg.
În lipsa oricărei informații mai precise, conținutul dansurilor bahice, precum și
interacțiunea pe care acestea au putut să producă cu publicul fac din păcate doar obiectul unor ipoteze. În orice caz se poate afirma cu certitudine că dansurile bahice erau
de tip pantomimic, fiind foarte apreciate în epocă132. În acest sens, mărturia lui Philostratos cu privire la dansurile executate la Atena cu ocazia Dionysiilor este foarte elocventă: “Damis mai spune că Apollonios a adus dojană atenienilor în legătură cu Dionysiile pe care ei le sărbătoresc în anotimpul lunii Anthesterion. El crezuse că, întradevăr, va auzi monodii, cântece de procesiune ori coruri bine ritmate, aidoma celor
din comedii şi tragedii, de vreme ce lumea se grăbea spre teatru. Dar când i-a auzit
pe athenieni povestind că acolo se interpretează dansuri lascive în sunet de flaut şi că
pe fondul unui acompaniament care amintea de creaţia epică şi de imnurile sacre ale
lui Orfeu, se mimează când dansul Orelor, când cel al Nimfelor, când al bacchantelor, el îi ocărî...”133.
Se pare că dansurile bahice aveau o tematică religioasă. Ele evocau lumea câmpenească care reprezintă cadrul ideal al thiasului dionysiac. Acest cadru natural era
locul unde se manifestau silenii și satirii. Aceste dansuri interpretau o anumită temă
al cărei conținut consta din istorioare mitologice legate de epopeea lui Dionysos și a
126
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Marek, 1993, nr. 44, rr. 4-5: “(...) παρὰ ἐμπύροις δὲ κῶμον Εὐΐῳ θεῷ / τριετῆρι τελετὴν μυστικῶς ἀνήγαγον”.
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acoliților săi134. În opinia lui Henri JEANMAIRE, “dansurile bouarilor și ale creaturilor demonice erau veritabile coree135 de posedați, care, puși în mișcare de o muzică
adecvată, sfârșesc prin a aluneca din pașii de dans conștient și studiat către gesticulațiile inconștiente ale dansatorilor «entuziaști»”136.

6. Concluzii
Sărbătorile și concursurile de muzică sacră organizate de asociațiile dionysiace
din cetățile pontice pot fi plasate la limita dintre sfera "privată" și sfera "publică". Pe
de o parte, asociațiile dionysiace din cetățile pontice se manifestă ca grupări de sine
stătătoare care se organizează după propriile lor reguli, având proprii lor magistrați
și propriile lor manifestări cultuale. Pe de altă parte, prin imitarea constantă a practicilor cetății, asociațiile dionysiace amintesc de funcționarea comunității civice mai
degrabă decât să se deosebească de aceasta. Astfel, decretele onorifice emise de asociațiile dionysiace de la Pontul Euxin sunt concepute după formularul decretelor publice.
Ele acordă cinstiri specifice thiasului binefăcătorilor locali, care fuseseră deja declarați “binefăcători ai cetății” de către autoritățile locale. Una dintre cinstirile stipulate
în decrete este încununarea binefăcătorilor cetății cu ocazia sărbătorilor asociației, care
imită, în mai mare sau mai mică măsură, sărbătorile publice. Magistrații care organizează și supraveghează aceste sărbători poartă aceeași titulatură de gymnasiarch și agonothet, la fel ca magistrații, care supervizează concursurile publice. Uleiul necesar
pentru practicarea exercițiilor atletice cu ocazia concursurilor aferente sărbătorilor
asociațiilor dionysiace este oferit de către gymnasiarchii asociației, la fel ca în cazul
concursurilor publice. Unele dintre sărbătorile specifice thiasului callatian se desfășurau în localul teatrului din Callatis, care a devenit pe această cale locul de întâlnire
al thiasului cu dionysismul public. Adoratorii lui Dionysos Kallôn de la Byzantion
au ales luna Bosporios – o lună foarte importantă în calendarul local – pentru a-i cinsti pe demnitarii asociației ; în cursul acestei luni aveau loc la Byzantion sărbătoarea
publică Bosporia. Într-un cuvânt, prin acțiunea lor religioasă, asociațiile dionysiace
se situează dincolo de orice demarcație strictă între sfera "privată" și sfera "publică",
iar sărbătorile și concursurile aferente acestora dobândesc un caracter cvasi-oficial.
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Jaccottet, I, p. 110.
Coree este o maladie nervoasă frecvent întâlnită mai ales la tineri, care se caracterizează prin
mișcări involuntare continue și dezordonate ale diverselor segmente corporale, vezi dexonline.ro/
definiție/coree, consultat în 26.03.2016.
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Fig. 1 Cetățile grecești de pe țărmurile Pontului Euxin (după Dana, 2001 cu editări proprii).
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