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1. Introducere 

 

Cunoașterea fenomenelor religioase petrecute în 

coloniile grecești amplasate de-a lungul coastelor Mării 

Negre între perioada arhaică și antichitatea târzie este 

esențială pentru a înțelege felul în care factorul religios a 

contribuit în dezvoltarea comunităților grecești de-a 

lungul timpului. Așadar, studiul cultelor grecești din 

Marea Neagră, îndeosebi al Afroditei ne permite să 

surprindem particularităţile locale ale comunităților. 

În acest context studierea rolului zeiței și a felului 

în care aceasta a fost celebrată în cadrul coloniilor grecești 

din Marea Neagră reprezintă o necesitate. Obiectivul 

principal al acestei lucrări este acela de surprinde felul în 

care cultul s-a dezvoltat în cadrul noilor comunități 

începând cu epoca arhaică și până în secolul al II d. Hr., 

astfel creionându-se o viziune completă asupra cultului 

acesteia în zona indicată anterior. 

Deși numărul mare de mărturii arheologice și 

epigrafice subliniază importanța cultului zeiței în 

coloniile din această zonă, lucrările dedicate acesteia nu 
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reflectă o viziune de ansamblu asupra rolului Afroditei în 

Marea Neagră.  

Acestea vizează fie originea cultului precum 

putem observa în sintezele Mariei Alexandrescu Vianu, 

Considérations sur le culte d’Aphrodite à Histria1 sau 

Aphrodites orientales dans le bassin du Pont Euxin2, fie 

influența elementelor locale asupra cultului grecesc, 

îndeosebi în spațiul nord pontic așa cum putem observa în 

opera Yuliei Ustinova The supreme gods of the Bosporan 

Kingdom: Celestial Aphrodite and the Most High God3, 

în care Afrodita este influențată de cultul zeiței scitice 

locale, Artimpasa.  

Alte informații referitoare la cultul Afroditei 

provin din publicarea rezultatelor săpăturilor arheologice 

sau a inscripțiilor în care zeița apare menționată sau este 

                                                            
1 Maria Alexandrescu Vianu, Considérations sur le culte d’Aphrodite 
à Histria, în: „Il Mar Nero”, Edizioni Quasar di Severino Tognon, 
Roma, 2013, p. 23-39.  
2 Eadem, ,,Aphrodites orientales dans le bassin du Pont Euxin, în: 
„Bulletin de corrispondance hellénique”, vol. 121, nr.1, 1997, p. 15-
32.  
3 Yulia Ustinova, The supreme gods of the Bosporan Kingdom: 
Celestial Aphrodite and the Most High God, Brill, Olanda, 1999. 
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pusă în legătură cu alte divinități. În acest sens amintim 

lucrarea cercetătorilor Grammenos și Petropoulos, 

Ancient greek colonies in the Black Sea4 care reunește 

rezultatele săpăturilor arheologice în coloniile din toată 

Marea Neagră, de la fondarea acestora și până la 

abandonarea lor.  

Deși informațiile despre cultul zeiței nu sunt 

numeroase și rar sunt contextualizare istoric sau în relație 

cu celelalte culte prezente în cadrul comunității, lucrarea 

oferă un set de noțiuni necesare celor nefamiliarizați cu 

publicațiile în limba rusă. O altă lucrare importantă este 

Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, scrisă de 

Elias Petropoulos și Alexander Maslennikov5, în care au 

fost puse laolaltă cele mai importante articole despre 

cultele religioase ale Pontului Euxin, Afroditei fiindu-i 

dedicate două articole. 

                                                            
4 D. V Grammenos, E. K, Petropoulos,  Ancient greek colonies in the 
Black Sea, Archaeological Institute of the Northern Greece, 
Thessaloniki, 2003, vol. I-II.  
5 Elias Petropoulos, Alexander Maslennikov, Ancient Sacral 
Monuments of the Black Sea, Thessaloniki, 2010. 
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Pentru coasta de vest importante sunt contribuțiile 

lui Petre Alexandrescu în monografia dedicate zonei sacre 

de la Histria, volumul VII6, precum și studiul critic al lui 

Alexandru Avram despre cultele cetății Callatis7. 

În lipsa unei lucrări științifice dedicate rolului pe 

care zeița l-a avut în toată zona menționată anterior doresc 

să întocmesc un studiu exhaustiv al cultului acesteia 

extinzând cercetarea asupra coloniilor din toată Marea 

Neagră, aducând în discuție rolul, pe lângă cel al cetăților 

Milet și Megara, și al metropolelor Teos, Mytilene și ale 

celor din Beoția în procesul de fondare a noilor 

comunități. De asemenea, voi identifica particularitățile 

cultului, evoluția acestuia, importanța Afroditei în cadrul 

noilor comunități, prin exemplele epigrafice și 

arheologice precum și dedicanții acesteia. 

Intervalul cronologic pentru care am optat are ca 

punct de plecare epoca arhaică (secolul al VII-lea î. Hr.), 

                                                            
6 Petre Alexandrescu,  Histria  VII.  La  zone  sacrée  d’époque  
grecque,  Editura Academiei Române, București, 2005.  
7 Alexandru Avram, François Lefèvre, Les cultes de Callatis et 
l’oracle de Delphes, în: „Revue des Études Grecques”, nr. 108, 
Janvier-Juin, 1995, p. 7-23. 
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perioadă în care au loc principalele fenomene ce țin de 

organizarea spațiului sacru și de procesul de colonizare, 

iar limita cronologică este reprezentată de dispariția 

cultelor grecești.  

Inovația acestei lucrări constă în coroborarea 

informațiilor literare, epigrafice, iconografice și 

arheologice, referitoare la zeiță, în spațiul și timpul 

menționat mai sus, având în vedere evoluția politică, 

economică și socială a cetăților de pe coastele Mării 

Negre. De asemenea, analiza diacronică a surselor, 

compararea diferitelor caracteristici ale cultului în cetățile 

ioniene și în cele doriene precum și analiza felului în care 

este celebrată zeița în coloniile din afara spațiului pontic 

are ca finalitate reconstituirea importanței Afroditei în 

spațiul Mării Negre și raportul acesteia cu zonele 

Mediteraneene.  

Lipsa unei abordări a subiectului pentru toată 

Marea Neagră, care să reunească problema originii 

orientale a Afroditei în toate coloniile grecești, a felului în 

care cultul s-a dezvoltat începând cu secolul VII î. Hr. și 

până în secolul al II-lea d. Hr. când informațiile despre 
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cult devin din ce în ce mai puține, urmărind diferitele 

transformări suferite de către acesta în contextul politic și 

economic al cetăților, a diferitelor și a complexelor sfere 

de acțiune ale zeiței și a importanței acesteia în cadrul 

comunității, coroborând sursele epigrafice și arheologice 

face ca proiectul de cercetare propus să vină în 

întâmpinarea acestor întrebări și pe cât posibil să ajute la 

identificare unor posibile răspunsuri.  

 

Premise și problematică  

  

Prin această lucrare se dorește o abordare critică și 

personală a fenomenelor culturale ale religiei în coloniile 

grecești de pe coastele Mării Negre, corelând principalele 

surse epigrafice și arheologice, în dorința de a avea o 

viziune amplă asupra subiectului. Doresc să pun în 

evidență cele mai importante aspecte ale cultului zeiței 

Afrodita din acest spațiu și felul în care acesta s-a 

dezvoltat în teritoriile colonizate de către cetățile Milet și 

Megara precum și rolul pe care polisurile Teos, Mytilene 
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precum și cele din Beoția le-au avut în procesul de 

colonizare.  

Intervalul cronologic avut în vedere începe în 

perioada arhaică (secolul al VII-lea î. Hr.), atunci când 

cultul Afroditei ajunge pe coastele Mării Negre odată cu 

crearea noilor coloniilor, limita cronologică inferioară 

fiind reprezentată de secolul al II-lea d. Hr. când 

informațiile despre cultul zeiței sunt din ce în ce mai 

puține și majoritar epigrafice și numismatice. 

Deși în majoritatea cetăților grecești templele 

dedicate zeiței încep să fie distruse o dată cu sfârșitul 

secolului I d. Hr, dovezile epigrafice, numismatice și 

iconografice indică continuarea venerării Afroditei în 

cadrul comunităților, până în secolulul al III-lea d. Hr. 

Ocuparea romană a anumitor zone din spațiul grecesc al 

Mării Negre nu a dus la distrugerea cultului, care rămâne 

până la sfârșit unui grecesc, fapt datorat descendenței 

divine proclamate de către romani din Afrodita.  

Din punct de vedere metodologic lucrarea este 

structurată în patru mari capitole, organizate la rândul lor 

în diferite subcapitole. Primul și al șaselea capitol 
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reprezintă introducerea și istoriografia temei, respectiv 

concluziile generale ale tezei de doctorat.    

 

II. Cultul zeiței în lumea greacă 

 

Primul subcapitol prezintă emergența acestuia în 

principalele opere literare pentru a stabili importanța 

zeiței în literatura grecească.  

Operele prezentate sunt poemele atribuite lui 

Homer, Iliada și Odissea, opera lui Hesiod, Teogonia, cele 

trei imne homerice închinate zeiței, precum și Oda către 

Afrodita a scriitoarei din Lesbos, Saffo. Pe lângă acestea 

am inclus lucrarea „părintelui istoriei”, Herodot, care 

prezintă cultul zeiței atât în cetățile grecești cât și în 

coloniile din Marea Neagră. Platon și Xenophon prezintă 

din punct de vedere filozofic importanța cultului zeiței în 

perioada clasică, punând în antiteză Afroditei Ourania 

epicleza Pandemos. Pentru a completa sursele literare 

necesare sunt scrierile lui Pausanias și a lui Strabon, cel 

din urmă îndeosebi pentru zona nordică. 
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În cel de-al doilea subcapitol am expus cele două 

teorii principale ale originii zeiței. Disputa asupra originii 

acesteia presupune prezentarea principalilor susținători ai 

ipotezei orientale, respectiv pe cei a celei indoeuropene 

menționând pentru fiecare în parte argumentele 

principale. Întrucât teoria originii orientale este acceptată 

de majoritatea istoriografiei am prezentat pe scurt 

aspectele generale ale cultului următoarelor zeițe 

orientale: Inanna, Ishtar, Astarte și Atargatis, principalele 

divinități asemănătoare Afroditei grecești. 

Cel de-al treilea subcapitol include principalele 

cetăți din Grecia în cadrul cărora cultul zeiței prezintă 

caracteristici locale aparte. În acest sens am prezentat 

cultul Afroditei din Atena, important pentru perioada 

clasică și cel din Corint, unde zeița este venerată în 

legătură cu prostituția sacră. Următoarele două cetăți pe 

care le-am inclus au fost Megara și Milet, liderile marii 

colonizări și a teritoriilor de pe coastele Mării Negre. 

Menționarea cultului zeiței în aceste două zone distincte 

este necesară înțelegerii fenomenelor religioase din cadrul 

comunităților din Marea Neagră și a felului în care cultul 
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s-a dezvoltat în timp. Nu în ultimul rând acest subcapitol 

conține informații despre cetatea Paphos, acolo unde 

Afroditei îi este dedicat un templu încă din cele mai vechi 

timpuri.     

Ultimul subcapitol conține un studiu de caz pentru 

cetățile Gravisca, Naukratis și Locri Epizefiri. Includerea 

acestor cetăți este importantă pentru a înțelege felul în 

care cultul zeiței s-a dezvoltat în alte zone ale 

Mediteranei, influența altor culte locale asupra acestuia și 

felul în care a funcționat cultul în cele trei emporia. 

 

III. Atestări epigrafice ale Afroditei 

 

Cel de-al treilea capitol cuprinde materialul 

epigrafic din bazinul Mării Negre din perioadă arhaică și 

până în secolul al II-lea d. Hr.  Subcapitolele sunt două, 

unul conține epiclezele zeiței și un mic istoric al originii 

epiclezei, iar cel de-al doilea prezintă principalii dedicanți 

ai zeiței, o statistică organizată pe genuri (femei și 

bărbați), nivel social și profesii, originea acestora și 

asociațiile de cult acolo unde sunt prezente. 
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Acolo unde a fost posibil am inclus imagini ale 

inscripției și textul în limba originală. 

Inscripțiile sunt împărțite în două grupe, cele cu 

epicleză și cele în care apare doar numele zeiței, tot în 

această grupă am inclus și inscripțiile de tip graffiti. În 

anexe am alcătuit un catalog epigrafic cu tabelele 

inscripțiilor în care am menționat localitatea în care au 

fost găsite, datarea acestora, categoria epigrafică, tipul 

materialului folosit pentru construcție, dedicanții, alte 

divinități, locul de proveniență, corpus-ul sau corpora din 

care face parte precum și bibliografia acesteia și imagini 

ale inscripțiilor, acolo unde acestea există. 

 

IV. Dovezi arheologice ale cultului Afroditei 

 

Cel de-al patrulea capitol se referă la materialele 

arheologice dedicate Afroditei în coloniile grecești din 

Marea Neagră și este împărțit în trei subcapitole.  

 De asemenea, capitolul include o scurtă 

prezentare a fenomenului de colonizare a spațiului propus 

în această teză precum și a istoriografiei zonei. 
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 În primul subcapitol am menționat principalele 

templele dedicate zeiței, amplasarea acestora în cadrul 

comunității (zona portuară, urbană, extraurbană, rurală 

sau în centrul administrativ), raportul dintre acestea și cele 

dedicate altor divinități, practicile cultuale ale zeiței sau 

elementele care țin de buna desfășurare a cultului precum 

și zeițățile cu care Afrodita se însoțește. Studiul templelor 

include materialele din care au fost construite, 

dimensiunea și stilurile acestora, anexele dedicate 

depozitării materialelor votive precum și existența 

acestora din perioadă arhaică până la distrugerea și 

dezafectarea zonelor dedicate cultului zeiței.   

Cel de-al doilea subcapitol prezintă iconografia 

zeiței (statui, mozaic, frize, etc) analizate stilistic pentru a 

identifica diferitele influențe ale școlilor de artă din 

epocile propuse și pentru a analiza influențele locale sau 

străine asupra imagisticii zeiței.  

Este importantă menționarea locului în care au 

fost ridicate, dacă sunt statui de cult, scopul ridicării 

acestora, dedicanții acolo unde avem informații în acest 
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sens, eventualele inscripții și divinitățile cu care Afrodita 

este reprezentată. 

Ultimul subcapitol include materialele votive, 

îndeosebi statuetele din teracotă ale zeiței. Mi-am propus 

identificarea caracterului privat și public pornind de la 

aceste materiale. Din punct de vedere stilistic am împărțit 

statuetele în mai multe categorii în funcție de felul în care 

sunt reprezentate sau de divinitățile cu care apare. Am 

menționat materialul din care au fost construite, scopul 

statuetelor, alte zeități cu care Afrodita este însoțită, locul 

în care au fost identificate precum și perioada din care 

acestea datează. 

 

V. Reprezentări numismatice 

 

Cel de-al cincilea capitol este rezervat surselor 

numismatice. În acestă parte a lucrării am inclus monedele 

care o înfățișează pe zeiță menționând pentru fiecare pe ce 

parte este reprezentată Afrodita, persoanele sau 

divinitățile cu care apare pe aceste materiale, cum este 

reprezentată zeița, din ce perioadă datează, din ce metal 
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sunt realizate acestea, cetățile unde au fost identificate 

precum și inscripțiile care apar pe sursele numismatice. 

În concluzia acestei teze putem spune faptul că 

rolul Afroditei în pantheonul grecesc al coloniilor de pe 

coastele Mării Negre este unul complex și variat. 

Domeniile de acțiune ale zeiței sunt multiple și adaptabile 

factorului local, dar cu toate acestea caracterul grecesc al 

cultului nu se schimbă nici în perioadă romană. Cele două 

metropole, Milet și Megara influențează încă din perioadă 

arhaică constant felul în care se desfășoară cadrul religios 

al noilor comunități, aceiași influență având-o și Atena 

prin hegemonia sa navală, începând cu epoca clasică. 

Caracterul adaptabil al unei zeițe reunește 

domeniile puterii politice, administrative, sociale, 

maritime, chtoniene, cele legate de vegetație, fertilitate și 

iubire, care sunt transpuse în inscripții, edificii și 

materiale votive.  

Zona nordică este un teritoriu cu caracteristici 

aparte în cazul Afroditei, factorul local al prezenței 

influențelor scitice precum și legătura strânsă între 

puterea regală a Bosforului și zeița oferă o perspectivă 
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deosebită a felului în care cultul acesteia poate evolua în 

noile teritorii.    

Deși nu se regăsește printre zeitățile eponime ale 

apoikiilor, Afrodita rămâne o divinitate apropiată 

comunității și oamenilor, prin multiplele întrebuințări pe 

care aceștia i le atribuie. Persoane private sau oficiale, 

preoți sau laici, femei sau bărbați, cu toții invocă forța 

universală a Afroditei, iubirea.  
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