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Conceptele de onoare – time- și rușine – au existat în Antichitate în 

zona mediteraneană încă de dinaintea scrierilor homerice. Onoarea s-a identificat 

atunci cu clasa politică prin bunurile deținute, dar și prin ospitalitatea de care 

dădeau dovadă, câștigurile din câmpul de luptă, din cadrul concursurilor. Nu era 

reprezentată de binefaceri întreprinse față de comunitatea din care se făcea parte. 

Treptat, străinii și atleții jocurilor panelenice au început a fi onorați public cu 

elogiu, coroane, privilegii. Odată cu secolul al IV-lea î. Hr., în orașele grecești cu 

precădere, s-a extins această formă de apreciere publică și față de elita politică, 

asociată cu cazurile în care se realizau binefaceri în folosul comunităților. 

Onoarea și în același timp darul s-au îmbinat într-un sistem specific 

numai secolelor IV î. Hr.-III d. Hr., care a primit în secolul XX denumirea de 

evergetism. Acesta s-a întâlnit în limbajul  grecilor doar în cuvinte cu forme 

asemănătoare: euergetes – binefăcător al cetății, euergetein – a face bine cetății, 

euergeteô – a face bine, euergesia- binefacere. Termenul este de fapt un 

neologism francez, folosit în special după 1980. Treptat i-au fost asociate 

concepte ca: benefactors, Wohltäer, munificence, elite public generosity. În 

lucrare se utilizează termeni sinonimi: evergeți, binefăcători, binefaceri, donații. 

Evergetismul a reprezentat pentru cetățile grecești din lumea antică un 

modus-vivendi. Traiectoria sa a putut fi studiată în interiorul administrațiilor și 

comunităților îndeosebi prin intermediul inscripțiilor. S-a constatat că 

informațiile transmise de mărturiile epigrafice: probleme de natură religioasă și 

festivaluri, relația cu regii și dinastiile, relația cu alte cetăți, aprovizionarea cu 

resurse alimentare, menținerea clădirilor publice și a facilităților, deseori 

cuprindeau, sumar sau amănunțit, date privind binefaceri adresate comunității de 

către indivizi, pentru care erau onorați și recunoscuți drept binefăcători ai cetății. 

Evergetismul poate fi considerat așadar o formă oficializată a darului -

binefacerile întreprinse de evergeți erau recunoscute public, înscrise în piatră, 

recompensate cu onoruri-. 

Subiectul se încadrează în temele cercetărilor istorice a căror 

perspectivă s-a distanțat de relatarea evenimentelor de natură politică şi militară 



pentru căutarea de noi metode istorice, de noi orizonturi, de o istorie altfel, 

direcție dată și de ilustra instituție École Pratique des Hautes Études. Istorici ca 

Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby, Michel Foucault, și alți 

teoreticieni, au deschis treptat calea către teme originale de percepere a istoriei. 

Subiecte precum istoria educației, gimnaziul în lumea greco-romană, valorile 

morale şi politice, istoria literaturii, oraşele greceşti şi binefăcătorii lor, 

reprezintă astfel un segment esențial din imensa dimensiune a operelor cu 

caracter istoric.  

Evergetismul studiat în lucrarea de față va fi prezentat și dintr-o latură 

particulară: din ulei și despre folosirea uleiului, așa cum anunță cuvintele 

grecești: elaika, elaiochrestia. Această cercetare a luat naștere din dorința de a 

observa și analiza caracteristicile darului public, de a crea portrete ale 

evergeților, de a identifica și prezenta importanța binefacerilor cu ulei în cadrul 

sistemului evergetic. Ce îi determina pe binefăcători să întreprindă donații în 

perioada elenistică? Dar în cea romană? Ce fel de relații se construiau între ei și 

locuitorii cetăților grecești? Cine erau în viața de zi cu zi evergeții? Când, cum și 

de ce se realizau donațiile de ulei? Existau diferențe între donațiile de ulei din 

perioada elenistică și cele din perioada romană? Cui se adresau aceste donații?  

Analiza binefacerilor în general și a donațiilor cu ulei în particular, 

cuprinde ca spațiu Asia Mică. Aici, orașele aveau o structură administrativă 

similară celor din Grecia continentală. Ele au reușit în timp să-și păstreze sau să 

recupereze o serie de drepturi în raport cu regii elenistici și împărații romani: 

dreptul de a-și stabili legile, de a judeca, de a controla finanțele, de a trimite 

ambasade, desigur nu fără a fi scutite de obligații: ajutor pe timp de război, 

furnizare de vase de război, contribuții financiare. Atât drepturile, cât și 

obligațiile variau de la oraș la oraș. Important de evidențiat este faptul că în 

dobândirea acestor drepturi sau scăderea numărului de obligații, un loc esențial 

l-au ocupat prietenii regilor, ambasadorii, drept care au fost onorați. Treptat, alți 

binefăcători au intervenit prin finanțare de construcții, de sacrificii, aprovizionări 

cu ulei ale gimnaziilor, au contribuit cu sume mari de bani. În acest fel, sistemul 

evergetismului nu doar că s-a menținut, ci s-a dezvoltat cu caracteristicile proprii 



de la secol la secol. Am optat pentru acest spațiu, întrucât de aici provin cele mai 

multe inscripții care atestă binefăcători ai orașelor grecești și pentru că mărturiile 

epigrafice descoperite oferă exemple variate și complexe privind modurile în 

care se realizau darurile publice, onorurile și formele prin care comunitățile 

grecești se raportau la ele.  

Analiza inscripțiilor din perioada elenistică nu oferă o imagine de 

ansamblu a ceea ce a însemnat evergetismul pentru orașele grecești, ci una 

trunchiată. La fel se întâmplă și cu analiza inscripțiilor din perioada romană. 

Așadar, am ales ca perioadă de cercetare secolele IV î. Hr.-III d. Hr., pentru a 

putea observa cum s-a dezvoltat evergetismul în orașele grecești pe parcursul 

celor două stăpâniri: regi elenistici/împărați romani, ce au însemnat secolele II și 

I î. Hr. și dacă le putem identifica ca moment de schimbare al structurii 

sistemului evergetic. M-am axat pe un segment particular al acestui fenomen, 

donațiile de ulei, pentru a putea stabili care era locul lor în cadrul binefacerilor, 

cui se adresau și dacă erau esențiale veniturilor cetăților. 

Mi-am propus într-o primă etapă realizarea unei analize asupra 

elementelor de natură conceptuală referitoare la evergetism în general, 

administrație și economie în orașele grecești din Asia Mică în particular, plecând 

de la paradigma darului definită de Marcel Mauss. Am urmărit conturarea 

caracteristicilor sistemului prin raportare la elementele cheie care defineau 

„bunul mers al unei cetăți”: rolul consiliului și al adunării în perioada elenistică, 

tipurile de magistraturi și magistrați, sursele lor de finanțare, diferențele apărute 

în perioada romană, categoriile de cheltuieli și formele de venituri existente.  

În etapa următoare am identificat noi considerații privind evergetismul 

din Asia Mică din perioada elenistică și până la sfârșitul secolului I î. Hr., 

urmărind să confirm sau să infirm ideile formulate în cei peste 45 de ani de 

cercetare. Am stabilit tipologia evergeților din perioada elenistică, de la sfârșitul 

secolului I î. Hr. și din perioada Principatului, în funcție de magistratura, statutul 

deținut de aceștia. Am delimitat diferențele privind numărul de binefăcători 

onorați și am analizat relațiile existente între poziția socială a evergeților, 

binefacerile întreprinse și onorurile oferite. Unde informațiile de natură istorică 



au permis, am construit portrete ale binefăcătorilor. 

Pentru a putea stabili caracteristicile donațiilor de ulei din perioada 

elenistică, am început prin a prezenta informațiile referitoare la istoricul 

culturilor de măslini, datele generale privind consumul de măsline și ulei în 

perioada Antichității. Am continuat cu descrierea evoluției instituției gimnaziului 

și oficiului de gimnaziarh și am finalizat prin coroborarea informațiilor din 

capitolul I cu interpretările istorice formulate despre donațiile de ulei, cu analiza 

epigrafică. 

Un alt aspect important propus și realizat în această lucrare a fost 

stabilirea diferențelor și asemănărilor existente între fenomenul donațiilor de ulei 

din perioada elenistică și cel din perioada Principatului. Pentru aceasta am plecat 

dinspre detalierea situației administrative a provinciilor romane din Asia Mică, 

urbanizarea și organizarea acestora, rezumarea concepției filozofului Seneca 

privind binefacerile - comparată cu cea a altor autori antici, dintre care Aristotel-

, spre prezentarea caracteristicilor generale ale practicilor religioase sub forma 

sacrificiilor, libațiilor, festivalurilor, concursurilor și cultului imperial. Cu 

ajutorul lor, am putut stabili categoriile de donatori de ulei din perioada 

Principatului și specificul donațiilor cu ulei. În cele din urmă, prin analiza 

tuturor datelor consemnate și analizate am putut înfățișa aspectele practice și 

simbolice ale donațiilor de ulei.  

Pentru a atinge obiectivele propuse am utilizat ca metode de lucru: 

analiza epigrafică, metoda ipotetico-deductivă - pornind de la afirmații 

anterioare privind evergetismul, de la datele înregistrate în inscripții sunt deduse 

concluzii care decurg în mod logic- și metoda analogică- argumentele științifice 

sunt construite pe comparații- asemănări dintre evergetismul specific Asiei Mici 

și caracteristicile ce se desprind din analiza donațiilor de ulei.   

Prezenta lucrare înfățișează un subiect nou pentru cercetarea 

românească, ca spațiu și ca perioadă, ca modalitate de interpretare, așa cum 

spunea distinsul profesor doctor Octavian Bounegru. Prezintă istoria economică 

și socială a comunităților grecești din Asia Mică, cu referire la relațiile construite 

între elita locală și cetățenii orașelor grecești, din prisma importanței donațiilor 



de ulei în raport cu resursele financiare și sistemul evergetic constituit din 

perioada elenistică și până la sfârşitul perioadei Principatului. 

Lucrarea este structurată în cinci capitole, fiecare dintre ele având 

subcapitole variate ca număr. Părțile vizează caracteristicile evergetismului, ale 

donațiilor de ulei din perioada elenistică, respectiv cea romană, aspectele 

practice și simbolice ale  acestora. Patru capitole au în ultima parte un segment 

de cercetare și concluziile aferente. 

 Primul capitol, format din două părți, pornește dinspre conceptul de 

dar propus de Marcel Mauss, do ut des, spre conceptul de dar oficializat, 

cunoscut sub numele de evergetism, ale căror interpretări le prezintă.  

Al doilea capitol redă structura administrativă și financiară a orașelor 

grecești, pe baza căreia s-au putut confirma și infirma teoriile privind sistemul 

evergetic. Ultima parte a acestuia este alcătuită din șapte subcapitole: „Regii 

elenistici –binefăcători ai oraşelor geceşti?”, „Cetățenii, străinii și romanii 

evergeți de până la sfârșitul secolului 1 î. Hr.”, „Binefaceri și onoruri în secolele 

IV-II î. Hr.”, „Binefăcătorii și binefacerile secolului I î. Hr.”, „Evergeți în 

perioada Principatului”, „Scurtă prezentare a femeilor binefăcătoare” și 

„Concluzii”. Bazat pe analiza unui număr de peste 250 de inscripții, dintre care 

70 analizate în detaliu, are rol de conturare a unei imagini de ansamblu a 

evergetismului, din perioada elenistică și cea romană, urmărind să investigheze 

rolul regilor elenistici și al împăraților, raportul dintre numărul de cetățeni 

onorați în perioada elenistică și cei onorați la sfârșitul perioadei, continuitatea 

sistemului în perioada romană, limbajul specific inscripțiilor din cele două 

perioade. 

Al treilea capitol, constituit din trei părți, sintetizează aspecte privind 

răspândirea măslinului în zona mediteraneană, caracteristicile specifice 

plantațiilor de măslini, obținerea uleiului de măsline, utilizarea acestuia în 

antichitate, evoluția gimnaziului, rolul și arhitectura sa, elementele specifice 

gimnaziarhiei și sarcinile gimnaziarhului în cetățile grecești din perioada clasică 

și elenistică. Ultima parte este formată din șapte subcapitole:  „Interpretări 

istorice privind donațiile de ulei”, „Categorii de donatori. Gimnaziarhii”, 



„Sarcinile gimnaziarhilor”, „Specificul donațiilor cu ulei”, „Binefaceri și 

onoruri”, “Exista o formă de comportament moral în acțiunile evergeților 

donatori de ulei?”, „Concluzii”. În această parte de cercetare se analizează 

îndeaproape fenomenul binefacerilor cu ulei realizate în perioada elenistică, prin 

raportare la binefacerile generale, la informațiile deținute cu referire la consumul 

de ulei, la datele oferite de inscripții, pentru a puncta specificul acestora. 

În cel de al patrulea capitol, format din patru părți, se sintetizează 

caracteristicile organizării și urbanizării Asiei Mici, sacrificiilor, festivalurilor, 

respectiv ale concursurilor și cultului împăraților, pentru a puncta în ultima parte 

specificul donațiilor de ulei din perioada Principatului. Acest segment al 

cercetării este format din cinci subcapitole: „Categorii de donatori de ulei”, 

„Sarcinile gimnaziarhilor”, „Specificul donațiilor cu ulei”, „Binefaceri și 

onoruri”, „Comportamente civice în perioada Principatului?”. 

Ultimul capitol, „Considerații finale. Aspecte practice și simbolice ale 

donațiilor de ulei”,  înglobează esența și concluziile lucrării. Pornind de la 

particularităţile specificului evergetismului şi donaţiilor de ulei în oraşele vest-

pontice, am identificat o serie de noi considerente referitoare la comercializarea 

şi producţia de ulei, tipurile de amfore utilizate pentru depozitarea şi transportul 

uleiului, provenienţa uleiului oferit spre donaţie, costul acestuia, reprezentări, 

rolul donaţiilor de ulei în primirea statutului de everget şi relaţiile stabilite între 

binefăcătorii şi beneficiarii darului tranzacţionat. 

 Evergetismul din spațiul Greciei continentale, insulare, Asiei Mici, a 

fost abordat separat în lucrări de dimensiuni considerabile, dar cu puncte de 

vedere și metode de cercetare distincte: „Les cités grecques et leurs bienfaiteurs 

(IVe- Ier avant J-C) Contribution à l’histoire des institutions”; „The Politics of 

Munificence in the Roman Empire. Citizens, Elites and Benefactors in Asia 

Minor”. Elemente care țin de distribuția uleiului sub forma donațiilor în Asia 

Minor, nu au constituit tema unei lucrări cu caracter special. Reconstituirea 

aspectelor practice şi simbolice ale acestui tip de activitate evergetică aduc la 

lumină informații importante de natură politică şi socială, care ajută la 

interpretarea relațiilor sociale din cadrul comunităților grecești din Asia Mică. 



În cei peste 45 de ani de cercetare despre evergetism, istoricii au oferit 

interpretări esențiale privind structura și evoluția acestuia. Paul Veyne a 

considerat evergetismul grecesc ca având configurarea unui concurs, în care 

evergeții cheltuiau pentru cetate, primind în schimb onoruri. Astfel își perpetuau 

meritele personale sub forma darurilor votive, statuilor, clădirilor, având 

specifice două elemente: plăcerea şi datoria morală de a dărui. În evergetismul 

roman a văzut modalitatea prin care evergeții obțineau recunoașterea puterii 

exercitate, sporirea prestigiului și o modalitate de creștere a veniturilor. Philippe 

Gauthier a considerat că evergetismul a primit la sfârșitul perioadei elenistice o 

formă instituțională. Scăderea numărului de evergeți cetățeni și lipsa 

binefacerilor întreprinse de regi au determinat situația în care binefăcătorii au 

fost onorați cu onoruri excepționale și controlau cetatea.  

Léopold Migeotte a structurat o imagine de ansamblu a evergetismului 

specific perioadei elenistice în cetățile grecești. A apreciat evergetismul ca fiind 

un  sistem în care cetățenii bogați plăteau multe din cheltuielile publice ale 

cetății în schimbul recunoștinței şi pentru prestigiu. 

Friedemann Quass, Christian Habicht, Pierre Fröhlich au susţinut că 

numărul cetăţenilor binefăcători s-a menținut din perioada clasică până la 

sfârşitul Imperiului Roman (aşa cum am demonstrat în subcapitolul II.4.2. 

pentru perioada elenistică şi secolul I î. Hr.). La sfârșitul perioadei elenistice, în 

condițiile politice și economice în care se aflau cetățile grecești, evergeții 

cetățeni s-au constituit într-un grup fără structură, dar care avea aprobarea 

corpului civic.  Dintotdeauna comunitățile grecești au fost dependente de 

notabilii lor, de regi, de împărați.  

Arjan Zuiderhoek s-a axat pe binefacerile specifice perioadei 

Principatului pentru spațiul Asiei Mici. A respins ideile conform cărora 

evergetismul era piatra de căpătâi a vieții civice sau că a avut ca determinare 

satisfacţia psihologică a binefăcătorilor de a fi generoşi. El a descris fenomenul 

binefacerilor ca fiind un act public şi politic cu scopuri politice şi ideologice, 

prin care se menţinea în Imperiu armonia socială şi stabilitatea politică. 

Domingo Gygax a prezentat originile și evoluția fenomenului. A 



considerat că evergetismul a fost modalitatea prin care poporul a integrat elita în 

sistemul activ al relaţiilor din cadrul cetăţii. Prin binefacerile întreprinse, elita 

ajuta cetăţenii, dar în acelaşi timp se diferenţia de ceilalţi, cu prezenta dorinţă de 

a-i depăşi. În timp, destinatarii binefacerilor au devenit săracii, iar biserica  a luat 

locul comunităţii cetăţenilor. 

Evergetismul a fost una din formele pe care darul le-a luat în 

Antichitate, cea a darului public. În comunităţile primitive darul a fost văzut ca 

un sistem de schimb, în care existau trei tipuri de obligaţii: de a dărui, de a primi 

şi de a da înapoi, realizat cu ocazia unor rituri de trecere (naştere, căsătorie etc.). 

În oraşele greceşti el a avut caracteristici asemănătoare, dar era alcătuit altfel. Se  

adresa nevoilor comunităţilor cetăţilor greceşti, nu indivizilor. Se dăruia pentru a 

se primi onoruri. Elita se afla într-o cursă a onorurilor în care prestigiul şi 

onoarea erau certificate prin înscrierea publică a binefăcătorilor.  

Nu toți cetățenii puteau fi evergeți. A fi everget presupunea în primul 

rând a deține avuții.  În  perioada elenistică binefăcătorii orașelor grecești au fost 

regii, străinii și cetățenii bogați. Restul locuitorilor plăteau contribuții 

individuale obligatorii regulate sau ocazionale- eisphora, leitourgia, epidoseis. 

Nu se considerau doar contribuabili care așteptau servicii, ci se vedeau membri 

activi care conduceau indirect prin intermediul administrației pentru care votau 

reprezentanți. Acestora nu le plăteau serviciile oferite pe parcursul exercitării 

funcțiilor. Reprezentanții se foloseau de veniturile oficiilor sau alegeau să-și 

achite sarcinile din resursele proprii. Nu toți cetățenii bogați cheltuiau din averile 

lor în interesul orașelor. 

În perioada elenistică, onorurile excepționale s-au dăruit în primul rând 

regilor. Aceștia nu au manifestat o generozitate impresionantă faţă de sanctuare 

sau faţă de oraşele greceşti. Binefacerile lor erau așteptate de comunități pentru 

că în acest mod păstrau o parte din drepturi, erau scutite sau li se reduceau 

taxele, primeau finanţări pentru organizarea serbărilor, festivalurilor sau pentru 

construcția stabilimentelor. În perioada romană, orașele grecești au cinstit doar 

pe împărații romani cu onoruri excepționale, în situații speciale: după preluarea 

domniei sau/și deces, după ce au oferit finanţări sau privilegii sau au fondat 



orașe, fie au restaurat drepturile unor cetăți. Le-au oferit titluri, statui, coroane, 

le-au organizat festivaluri, le-au dedicat preoţii şi le-au ridicat monumente pe 

timpul vieții sau după moarte. Evergetismul a fost în ambele cazuri o formă de 

relaționare şi de acceptare a puterii regale. Se crea ideea unei relații de 

reciprocitate, de respect mutual. 

Onoruri și privilegii s-au oferit și străinilor, cetățenilor binefăcători. Pe 

parcursul perioadei elenistice nu există modificări substanțiale privind numărul 

de evergeți onoraţi. Străinii sunt cei mai numeroși binefăcători ai oraşelor 

greceşti până la sfârşitul secolului al II-lea î. Hr.. În secolul I î. Hr., numărul 

cetăţenilor a rămas la fel de mic ca și până atunci, unii dintre ei au primit 

cetăţenie romană. Numărul străinilor onorați a scăzut, dar o serie dintre generalii 

romani au primit onoruri. Regii nu și-au mai manifestat bunăvoința o dată cu 

extinderea puterii romane. Treptat, locul lor a fost preluat de romani. La aceasta 

au contribuit într-o mică măsură și evergeții cetățenii.  

Binefacerile întreprinse de cetăţeni par la prima vedere că depășeau 

financiar binefacerile întreprinse de străini. Imaginea de ansamblu, numărul 

mare de străini onoraţi din secolul al IV-lea î. Hr. până inclusiv în secolul al II-

lea î. Hr., demonstrează că valoarea totală a binefacerilor lor cel puțin egala 

valoarea donațiilor cetăţenilor, dacă nu chiar o întrecea. Orașele greceşti nu 

obișnuiau să ofere în special străinilor onoruri, ci ofereau onoruri celor despre 

care considerau că s-au dovedit într-un fel sau altul mărinimoși față de cetate, 

fapt evidențiat indirect în textele epigrafice. Interesul lor era de a cheltui cât mai 

puțin din visterii și de a-și extinde relațiile. 

Majoritatea binefacerilor întreprinse, din secolul al IV-lea î. Hr. până în 

secolul al II-lea î. Hr., de magistraţi, ambasadori, preoți, medici, poeţi, negustori, 

au fost din cele mai diverse, dar specifice funcţiei pe care au ocupat-o: generalii 

au apărat cetatea, ambasadorii au obţinut scutiri de taxe, medicii au vindecat 

bolnavi, poeţii au scris despre eroii cetății. Au existat şi cazuri, mai puține, în 

care evergeţii au deţinut şi alte funcții sau au fost responsabili cu alte sarcini de 

lucru, decât cele specifice funcţiei, dar acestea au fost influențate de situația 

politică și economică a orașelor din care făceau parte. 



Sfârşitul perioadei elenistice a fost o perioadă de tranziție. Cetățenii 

binefăcători cu aprobarea corpului civic au intervenit în contextul situației 

financiare precare. Onorurile extraordinare oferite acestora au fost influenţate de 

rolul jucat în eliberarea oraşelor şi obținerea de avantaje, în apropierea faţă de 

conducătorii romani şi de binefacerile numeroase întreprinse din funcțiile pe 

care le-au deţinut. 

Perioada Principatului a oferit binefăcători de origine greacă până în 

212 d. Hr., când toți locuitorii Imperiului Roman au devenit cetățeni universali. 

Pe lângă împărați, rudele acestora, generali, și-au manifestat bunăvoința și 

romanii locuitori ai orașelor grecești în cadrul cărora dețineau magistraturi. 

Titlul de binefăcător revenea în special împăraților, rudelor, consulilor, 

senatorilor, asiarchilor. Ceilalți evergeți puteau fi răsplătiți cu statui, coroane de 

aur sau doar cu o inscripție.  

Binefacerile realizate după organizarea Asiei Mici în provincii romane 

au fost doar de ordin material: finanțări construcții, donații de sume mari de bani 

sau aprovizionări cu alimente, vin și ulei. Unele inscripții consemnau sumele 

oferite pentru construcții, altele enumerau concret donațiile întreprinse. În 

perioada elenistică, finanțărilor li se adăugau obținerea scutirii de taxe şi de 

privilegii de la regi prin purtare de ambasade, soluționarea de cazuri juridice, 

dedicarea de versuri oraşelor, desfășurarea profesiei fără plată. Erau onoraţi 

oficiali care ocupau funcţia de general, agoranom, gimnaziarh, preot, judecători. 

În perioada Principatului s-au manifestat drept evergeți și pritanii, secretarii, 

oficialii care supravegheau desfășurarea activităților sau finanțele. 

În perioada elenistică, binefacerile nu aveau loc la un interval bine 

stabilit, ci atunci când oraşele erau asediate, înainte sau după un conflict militar, 

când existau lipsuri de provizii, finanţe, în urma unui cutremur sau în perioade 

de bunăstare. În perioada Principatului, se realizau în urma unui cutremur, în 

cadrul organizării unor spectacole publice, în perioade de bunăstare. 

Dacă până la sfârșitul secolului I î. Hr. oraşele țineau cont în oferirea 

onorurilor de relaţia cu regii, de tipul de binefaceri oferit, de perioada în care au 

fost realizate și de situaţia lor financiară, după aceasta au oferit onoruri 



extraordinare numai împăraților, apoi celor aflați în anturajul lor. În cazul în care 

evergeții erau doar magistrați cu averi considerabile țineau cont de tipul de 

binefaceri realizate şi valoarea financiară a acestora.  

Regii au realizat binefaceri pentru a păstra loialitatea orașelor pe care 

le stăpâneau și a le controla, împărații romani pentru a asigura o administrare 

eficientă și a menține ordinea în provincii. Cu toții doreau să creeze imaginea 

regelui devotat și bun. Străinii obțineau cetățenia, în orașul în care au fost 

onorați, privilegii, onoruri, puteau ocupa un oficiu, își puteau extinde afacerea 

sau chiar obține noi venituri. Cetățenii evergeți erau motivați de privilegii, 

onoruri, statut, recunoștință și prestigiu. Romanii s-au postat drept evergeți la 

început cu scopul de recunoaștere a noii politici, apoi pentru prestigiu și obținere 

de noi funcții, venituri. 

Fenomenul donațiilor de ulei din perioada elenistică a fost o 

componentă însemnată a evergetismului din Asia Mică. Binefacerile de acest tip 

s-au răspândit începând cu sfârșitul secolului al II-lea î. Hr., fiind întreprinse de 

persoane care au ocupat doar funcția de gimnaziarh sau de gimnaziarhi care au 

deținut și alte magistraturi în secolul I î. Hr.. Gimnaziarhii erau aleși din elita 

politică sau din rândul oamenilor avuți din oraș, care au mai ocupat şi alte 

funcții.  

În cadrul gimnaziilor, gimnaziarhii secolului al II-lea î. Hr. au deținut 

funcții administrative și de supraveghere a educației efebilor și tinerilor. 

Gimnaziarhii secolului I î. Hr. au avut îndeosebi sarcini administrative. 

Necesarul de ulei era acoperit în perioada elenistică din resursele 

financiare ale gimnaziului sau ale cetății, iar începând cu sfârşitul secolului al II-

lea î. Hr. și din veniturile gimnaziarhilor. Această practică a fost rar înregistrată 

prin gesturi de binefacere ale regilor sau ale străinilor. Ea nu era specifică 

sistemului evergetic, axat până atunci în special pe obţinere de privilegii, scutiri 

de taxe, desfăşurare de activităţi judecătoreşti juste, vindecare a bolnavilor fără 

plată. 

În majoritatea cazurilor, donațiile de ulei se realizau anual sau 

ocazional (uleiul era donat pentru organizarea unor concursuri sau a unor 



antrenamente), pe timp de război, în perioade de stabilitate sau de revenire 

financiară, nu în perioade de prosperitate financiară. Se dona ulei obișnuit pentru 

exercițiile fizice sau pentru activitățile din gimnaziu și ulei de calitate superioară 

pentru sacrificii. 

Cheltuielile necesare consumului de ulei se duceau în două direcții din 

cele cinci achitate de orașe: desfășurarea sărbătorilor, a sacrificiilor și a 

concursurilor; aprovizionarea gimnaziului pentru activitățile zilnice. Erau 

importante mai ales pentru instituția gimnaziului, pentru că asigurau 

desfășurarea optimă a antrenamentelor, mai apoi pentru cetate, în contextul 

organizării sacrificiilor, concursurilor. 

Costurile necesare asigurării uleiului pentru un an de zile erau ridicate. 

Când ele acopereau și organizarea unui concurs sau a unui festival creștea 

numărul de participanți (concurenții, populația) și prețul uleiului, care trebuia să 

fie de calitate superioară.  

Ca orice contribuție, donațiile de ulei aduceau cu ele onorarea 

binefăcătorului. Gimnaziarhii erau cinstiţi cu privilegiile și onorurile oferite 

persoanelor aflate în anturajul regilor: statuie, coroană de aur/statuie și coroană 

de aur. În inscripţii, formularul epigrafic standardizat reflectă o mai mare 

recunoștință și un mai mare prestigiu deținut de gimnaziarhi în relaţia cu efebii 

şi cetăţenii oraşelor care îi onorează. 

O serie de motive personale au stat la baza donațiilor cu ulei 

întreprinse de gimnaziarhi: atitudinea competitivă; dorința de a interveni în 

cazuri de diminuare a veniturilor gimnaziului prin aprovizionarea cu ulei din 

resurse proprii; asigurarea renumelui și prestigiului în ochii generațiilor și 

contemporanilor; menţinerea unei relaţii pozitive cu locuitorii oraşelor; 

comportamentul civic. 

Relația oficială dintre popor și gimnaziarhi se constituia într-un raport 

de egalitate, binefacerile erau egalate simbolic prin onoruri și aprecieri. Relațiile 

dintre gimnaziarhi și efebi, tineri erau: publice, într-un raport de subordonare; 

economice, de administrare a veniturilor. Educații își exprimau aprecierile prin 

intermediul inscripțiilor dedicate gimnaziarhilor. 



Comparativ cu perioada elenistică și sfârșitul secolului I î. Hr., în 

perioada Principatului, încă de la începutul secolului I d. Hr., donațiile de ulei s-

au întreprins nu doar de către  gimnaziarhi, ci și de preoți. Din secolul al II-lea și 

alți magistrați ai orașului, cu funcția de supraveghetor, strateg, agoranom, au 

donat ulei alături de preoți și gimnaziarhi. Evergeții donatori de ulei au făcut 

parte din elita politică sau din rândul oamenilor înstăriți din cadrul cetății care au 

mai deținut oficii. O dată cu secolul al III-lea numărul donațiilor de ulei a scăzut 

datorită distribuțiilor gratuite de ulei. 

Două mari sarcini ale gimnaziarhilor s-au păstrat de la sfârşitul 

secolului al II-lea î. Hr. în categoria binefacerilor pentru care erau onoraţi: de a 

dona ulei şi de a organiza concursuri. Acestora li s-au adăugat în perioada 

Principatului contribuțiile financiare la ornarea şi repararea gimnaziului, donaţii 

rar întâlnite anterior. În contextul în care în structura gimnaziului s-au introdus 

băile, termele, activităților din cadrul instituției li s-au asociat festivalurile, 

cultele imperiale, concursurile, gimnaziarhii au ajuns direct responsabili de 

administrarea şi organizarea acestora şi au avut acces la oficiul de preot. Același 

procedeu se aplica şi pentru preoți. În situaţia în care erau responsabili ai cultelor 

imperiale asociate unor gimnazii, preoţii îndeplineau şi funcţia de gimnaziarh. 

Deținerea funcţiei de gimnaziarh şi de preot în același timp nu era obligatorie, 

dar determina înscrierea magistratului în rândul evergeților. 

Gimnaziarhul în perioada Principatului a administrat veniturile 

gimnaziului. Atunci când acestea erau insuficiente contribuia din resursele 

proprii la aprovizionarea cu ulei, repararea, restaurarea clădirilor instituției. Dacă 

gimnaziului îi era asociat un cult imperial, un festival dedicat împăratului, atunci 

gimnaziarhul ales în funcție fie prelua şi organizarea evenimentelor religioase, 

fie Marele preot prelua administrarea gimnaziului.  

Numirea celui care prelua administrarea instituției se realiza în urma 

alegerilor. Unii gimnaziarhi pentru a obține mandatul sau prelungirea lui 

promiteau binefaceri, pe care ulterior le realizau.  

Creșterea numărului gimnaziilor dintr-un oraş, introducerea termelor, 

diversificarea festivalurilor, concursurilor au determinat și mărirea numărului 



donațiilor de ulei, comparativ cu perioada elenistică. Se dona ulei zilnic, 

periodic, anual, ocazional, pentru activitățile desfășurate în gimnazii, băi, 

festivaluri, temple și către cetate. Era oferit în majoritatea cazurilor cetățenilor 

participanți din cadrul festivalurilor, respectiv celor antrenați în activitățile 

gimnaziilor și în rare situații străinilor și oamenilor de alte condiții. Nu se mai 

punea accent pe calitatea uleiului, cel puțin inscripțiile nu mai menționează 

aceasta, se dona ulei obișnuit în cele mai multe cazuri. 

Binefacerile publice aduceau cu ele şi în perioada Principatului, în 

unele cazuri, aprecieri ale comportamentelor evergeților.  

Pentru perioada elenistică am încadrat aceste descrieri la formule 

standardizate specifice limbajului inscripţiilor, introduse în text în funcţie de 

anumite particularităţi:  funcţia pe care o deţinea evergetul; categoria 

binefacerilor întreprinse; relaţia pe care o aveau cu propunătorii onorării lor ca 

binefăcători. Ele demonstrează modul în care cetăţenii percepeau atitudinea 

binevoitoare a evergeţilor în raport cu nevoile cetăţii. Le considerau 

comportamente civice dezirabile. Păstrăm aceeași încadrare și pentru mențiunile 

de acest tip din perioada Principatului. În cazul donaţiilor de ulei şi altor 

binefaceri, segmentele descriptive din inscripții țineau de poziția socială 

dobândită de familia din care făceau parte evergetul/evergeta, de natura 

binefacerilor întreprinse care l-a diferențiat de restul binefăcătorilor. Aceste 

formule standardizate, care nu se întâlnesc în toate inscripţiilor evergeţilor 

donatori de ulei sau de alte binefaceri, au rolul de a pune în evidență aprecierea 

extraordinară de care avea parte evergetul în orașul său. Acţiunile culturale sau 

religioase finanţate de evergeţi, aduceau cu ele sincere onoruri din partea 

comunităţii. 

Făcând apel la concepția filozofilor antici, cu precădere Aristotel şi 

Seneca, nu putem exclude din motivele personale ale unora dintre evergeții 

donatori de ulei dorința de a da dovadă de un comportament civic la care 

cetățenii se așteptau în perioada elenistică și a  Principatului. 

Pentru Asia Mică există un număr de peste 1.200 de inscripţii care 

cuprind termeni ca euergetes, euergetein, euergeteô. Lor li se alătură o cantitate 



la fel de mare de mărturii epigrafice care atestă contribuții ocazionale de 

eisphora, leitourgia, epidoseis. Aceste aporturi financiare se adăugau taxelor şi 

impozitelor, fondurilor de rezervă şi creditelor, împrumuturilor, veniturilor 

provenite din imobile şi bunuri mobile, respectiv resurselor naturale. Ele 

constituiau principalele categorii de venituri ale oraşelor greceşti. Doar o mică 

parte din locuitorii comunităților aveau posibilitatea de a contribui ocazional, 

prin postarea lor ca evergeți. Erau cei care dețineau puterea financiară de a aloca 

sume remarcabile pentru soluționarea unor trebuințe substanțiale. 

Așadar, definirea evergetismului ca un „sistem al darurilor publice 

adresate orașelor greceşti de către indivizi înstăriți, care erau răsplătiţi cu 

onoruri în funcţie de statutul lor şi de valoarea binefacerilor întreprinse” 

corespunde cu caracteristicile sale esenţiale. Două categorii de persoane se 

angajau în acest sistem: binefăcătorii și beneficiarii şi două tipuri de daruri erau 

tranzacționate: binefacerile și onorurile. Eficienţa schimbului era dată de 

maniera în care beneficiarii se raportau la statutul evergeților şi la tipul de ajutor 

oferit. 

Măslinele și produsele lor erau bunuri universal folosite în alimentație, 

unguente, medicamente, parfumerie, iluminat. Capacitatea uleiului de măsline de 

a îndeplini numeroase atribuții, îl distinge ca fiind principala marfă a economiei 

antice. Se situează și în rândul binefacerilor de primă importanță, tranzacționate 

între evergeți şi oraşele greceşti. Donațiile substanțiale de ulei s-au înfăptuit 

îndeosebi de la sfârșitul secolului al II-lea î. Hr. și s-au dezvoltat în perioada 

Principatului. Comerțul cu ulei de măsline era o tranzacție desfășurată frecvent 

în agora oraşelor greceşti. Acolo, comercianții negociau prețurile uleiului cu 

proprietarii culturilor de măslini pentru a vinde ulterior la un cost ridicat altor 

cumpărători, în alte piețe, alte regiuni. 

În perioada elenistică, în 5 regiuni din 17, orașele au onorat evergeți 

pentru binefacerile cu ulei: Caria, Ionia, Lidia, Frigia, Misia. În 4 dintre acestea, 

conform lui Stephen Mitchell, se cultivau măslini. Numărul regiunilor crește în 

perioada Principatului, se adaugă Galatia, Pamphilia, Psidia, Pontus, Licia, 

Paphlagonia. Din toate regiunile enumerate, Lidia a fost zonă recunoscută doar 



pentru metale prețioase, pământuri fertile, ideale pentru culturile de cereale, nu 

și pentru plantațiile cu măslini.  

Știind faptul că în majoritatea cazurilor orașele grecești în care 

evergeții au aprovizionat cu ulei se aflau în zone în care se plantau măslini, 

constatăm că existau două moduri în care evergeții puteau să dispună de 

cantitatea de ulei necesară aprovizionării: fie cumpărau uleiul direct de la 

comercianți, fie aveau plantațiile proprii.   

Comparând costul necesarului de ulei pe timp de un an pentru un 

gimnaziu dintr-un oraș de dimensiuni medii (cifră orientativă de 12.500 de 

drahme) cu venitul total obținut din vânzarea unei recolte de grâu din secolul al 

II-lea î. Hr., 42.000 de drahme, constatăm că donația de ulei reprezenta 

aproximativ o treime din venit. Raportând cele 12.500 de drahme/50.000 de 

sesterți la valorile salariilor și distribuțiilor general cunoscute pentru perioada 

Principatului, observăm faptul că donația de ulei întreprinsă de un everget la 

sfârșitul perioadei elenistice reprezenta aproximativ 55 de salarii ale unui 

legionar/salariul minim al unui procurator/jumătate din salariul unui consilier 

municipal,  respectiv asigurarea distribuțiilor de cereale pentru peste 125 de 

oameni într-un an de zile. În cazurile în care gimnaziarhii asigurau uleiul pe o 

perioadă mai scurtă de timp, cu ocazia organizării unui concurs sau al unui 

festival, costurile se raportau la: creșterea numărului de participanți la activitate 

(concurenți, populația) și la prețul ridicat al uleiului, întrucât se dona ulei scump. 

Pentru perioada Principatului inscripțiile înregistrează o serie de cifre 

orientative ale costurilor donațiilor de ulei și binefacerilor în general. Sumele 

exorbitante consemnate în mărturiile epigrafice sunt în mod evident atribuite 

construcțiilor sau reparațiilor: 72.000 denari pentru reparațiile gimnaziului, 

600.000, 580.000 denari oferiți către 23 de orașe în urma unui cutremur, 314.000 

folosiți pentru ridicarea de statui în templu.  

Acestora, ca valoare le urmează donațiile de ulei: 38.000, 300.000, 

15.000. Sumele se raportează la activitățile desfășurate în gimnaziu și în cadrul 

festivalurilor: cea mai scumpă donație de ulei- Menodora a donat 300.000 de 

denari în Sillyon, cea mai mică donație de ulei-Ti. Claudius a donat 15.000 de 



denari în Apamea. Nu se specifică pentru cât timp s-a suplimentat uleiul din 

aceste donații. Prima binefacere, 300.000 denari /1.200.000 sesterți era 

echivalentul salariului unui senator/al unei distribuții de cereale într-un an pentru 

peste 3.300 de oameni. Cea de a doua, 15.000 denari/60.000 sesterți, echivala cu 

o jumătate de salariu al unui consilier municipal/salariul minim al unui 

procurator/o distribuție de cereale pentru peste 181 de oameni. 

Uleiul de măsline a fost un produs cu o mare valoare materială și 

spirituală pentru civilizațiile antice. Plinius cel Bătrân l-a pus alături de vin ca 

necesitate pentru corpul uman -vin pentru interior şi ulei pentru exterior. 

Democrit din Abder recomanda ungerea cu ulei şi consumarea mierii pentru 

menținerea sănătății. Horatius l-a clasat în rândul produselor alimentare oțet, 

sare, piper, iar Iuvenal l-a pus alături de grâu, mei, pește, carne şi legume. 

Reprezentările iconografice ale uleiului îl asociază cu activitățile 

specifice funcţiei de gimnaziarh. Detașate de restul binefacerilor, donațiile de 

ulei au jucat un rol important în obținerea onorurilor și prestigiului în perioada 

elenistică. În două cazuri, evergeții au fost onorați datorită aprovizionărilor cu 

ulei, în patru cazuri valoarea donațiilor egala cel puțin valoarea finanțărilor de 

alt tip: organizarea de sacrificii și ceremonii. Într-adevăr, o singură donație de 

ulei aducea cu ea înscrierea gimnaziarhilor în rândul evergeților orașelor. În 

perioada Principatului, donațiile de ulei în cele mai multe cazuri nu s-au realizat 

individual. În opt situații evergeții au fost onorați doar pentru donațiile de ulei 

întreprinse. Aceștia au deținut funcții de gimnaziarhi, preoți sau au fost membri 

ai elitei politice. Observăm astfel că și în perioada Principatului binefacerile cu 

ulei puteau să determine onorarea evergetului de către comunitate. Atunci când 

însoțeau alte binefaceri, aprovizionări, finanțări de construcții, organizări de 

festivaluri, importanța lor nu scădea, fapt demonstrat în cazul inscripțiilor care 

înregistrau sumele aferente donațiilor. Donațiile de ulei urmau ca valoare 

financiară construcțiilor. 

Bogați sau săraci, cetățenii orașelor grecești nu se considerau simplii 

contribuabili în cadrul comunităților din care făceau parte. În viziunea lor se 

vedeau membrii activi care conduceau direct prin intermediul adunărilor, 



consiliilor, tribunalelor și altor oficii administrative din care făceau parte sau 

pentru care votau reprezentanți. Sigur că cetățile au fost la un moment dat 

independente, dar o dată cu războaiele persane, autonomia lor a devenit un 

slogan împotriva „celorlalți” (puterile hegemonice și barbarii). Cetățile fondate 

în Asia după cucerirea lui Alexandru cel Mare nu au mai avut niciodată statutul 

vechilor cetăți. Ele au ajuns să beneficieze de o formă de autonomie, nu totală, 

care păstra statutul de cetate. Viața independentă deținută de cetățenii orașelor 

grecești era simbolizată prin deciziile luate în cadrul adunărilor, prin culte și 

temple civice (elemente universale, întâlnite în toate comunitățile),  prin 

autoritățile comune și prin formele de viață socială specifice doar grecilor: 

gimnaziul și teatrul.  

În activitatea orașelor grecești se evidențiază importanța deținută de 

gimnaziarhi şi rolul activităților lor în cadrul comunităților, remarcată şi prin 

limbajul mărturiilor epigrafice. Relațiile stabilite între ei şi popor erau oficiale, 

într-un raport de egalitate la nivel de comunitate, fapt constatat din informațiile 

transmise de inscripţii. Binefacerile lor erau egalate simbolic de onorurile şi 

privilegiile stabilite de către Consiliu şi Adunare, loc în care cetățenii participau 

activ, fie pentru că luau parte, fie pentru că au votat reprezentanți. Comparativ cu 

restul binefăcătorilor, oficiali ai altor magistraturi, în perioada elenistică, 

gimnaziarhii primeau mai multă recunoștință şi prestigiu. Această recunoștință 

provenea şi din imaginea pe care şi-o creau în raport cu efebii şi tinerii 

gimnaziului cu care intrau în contact constant.  

În perioada Principatului, între gimnaziarhii donatori de ulei și 

participanții la activitățile din gimnaziu relațiile au rămas tot de subordonare. 

Între preoți, alți magistrați și beneficiarii cetățeni, străini, relațiile publice erau 

de cooperare. Scopul schimbului în acest context al donațiilor de ulei, și nu doar, 

a fost de a media raporturile dintre cetățenii înstăriți, restul populației, 

reprezentanții romani, împărați, pentru a facilita „bunul mers al provinciilor”.  
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