
VLADIMIR ILIESCU

CONTRIBUTII LA PROBLEMA RAPORTURIl.OR SCITO-TRACE
IN SEC. IV 1.E.N. *

Dupa venirea si asezarea scitilor în stepele nordpontice si alun
garea cimerienilor din acele regiuni 1, între noii veniti si lumea mai
veche a tracilor se va ajunge în cele din urma la formarea unui hotar
natural, reprezentat de Dunare la varsarea ei în Marea Neagra. Aceasta
delimitare în linii generale dintre cele doua mari ramuri îndo-europene,
pe oare o constatam la sfîrsitul sec. VI si în tot cursul sec. V Le.n., nu
va avea însa un caracter static, ci va fi dinamica, fiind supusa unor
fluctuatii temporare. Astfel în timpul campaniei 2 împotriva scitilor,
Intreprinsa de regele persilor Darius în anii 513-512 î.e.n., elemente
.sud-dunarene au ajuns împreuna cu marea armata cel putin pîna pe la
Nistru 3. Dimpotriva dupa retragerea persana, cavaleria scitilor a trecut
Dunarea si strabatînd Balcanii pare sa fi ajuns în cele din urma, pîna
pe malurile Chersonesului tracic 4.

Nu stim cum ar fi evoluat lucrurile si daca nu cumva scitii nu
:ar fi început sa se aseze la sud de Dunare chiar în sec. V î.e.n., daca
'in golul politic lasat de retragerea persilor nu s-ar fi cristalizat un stat
trac, întemeiat de odridul Teres 5 pe la 470 î.e.n. Nu cunoastem. amanunte
despre relatiile scito-tracice, dar în linii generale echilibrul la Dunare
pare s~ se fi 'pastrot în tot cursul sec. V Le.n. Semnificativa în aceasta

* Comunicare tinuta la sesiunea stiintifica de la Constanta din august 1969.
1 Herodot IV, 11. Pentru majoritatea textelor citate' vezi VI. Iliescu,

Virg. C. Popescu, Gh. Stefan, Izv. priv. ist. Rom. I, Bucuresti, 1964.
:1 Herodot IV, 1 ; 83-144.
3 Strabon VII, 3, 14 (305). Dupa Herodot IV, 122, exp'editia a ajuns departe

In stepele nordpontice.
~ In anul 496 Le.n. ef. Herodot VI, 40.
5 Despre toti regii odrisi în discutie în prezentul articol vezi. 1. Todorov,

Trakiiskite tare, Gad. na ist.-fil. fakultet XXIX (1932-33), Sofia, p. 1 urm.
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privinta este episodul scitului Skyles, relatat de Herodot 6, care arata
totodata existenta unor legaturi de ru,denie între cele doua dina stii.

Daca sub primii trei regi, Teres (470-440), Sitalkes (440-424) si
Seuthes (424-410), statul odrid a fost unitar si deci puternic, nu aceeasi
va fi situatia dupa anul 410 î.e.n .. cînd începe sa se destrame în mai
multe regate. De o relativa îmbunatatire nu se poate vorbi decît în
timpul domniei lui Kotys 1 (383-360 î.e.n.), care va încerca o reunificare
a regatului odrid, fara a atinge însa vechile hotare si mai ales fara re
giunile dunarene 7, - autoritatea, interesele si nazuintele sale fiind li
mitate mai ales la sud-estul Traciei si regiunea su-îmtorilor. Succesorii
sai se vor certa si se vor lupta în urmatorii 20 de ani, sfîrsind prin a
deveni prada expansiunii macedonene, can~ prin Filip II va supune 8
toata Tracia, pîna la Balcani, în anul 341 î.e.n.

Despre raporturile scito-trace din sec. IV î.e.n. pîna la anul 339
î.e.n. nu existau nici un fel de indicatii, sau cel putin asa se credea.
La data amintita se constata prezenta în sudul Dunarii a unui :regat
scit, sub oonducerea lui Ateas 9, care se întindea probabil pîna la Bal
cani 10. Dupa ce are de sustinut lupte cu misteriosii "his1lrieni", care
în realitate nu sînt altceva decît tribalii 11, el v~ ajunge în conflict cu
Filip II. Acesta întreprinde o campanie în cursul careia scitii sînt în
frinti, iar Ateas ucis.

De aici istoriografia noastra, începînd de la Pârvan, si majoritatea
istoricilor straini, au tras concluzia gresita ca a fost vorba despre un fel
de raid-fulger al scitilor lui Ateas la sud de Dunare - un fel de veni,
vidi, fara însa un viei final - care a fost imediat urmat de alungarea
lor de catre Filip II dincolo de Dunare.

,1ntr-o serie de studii 12 am cautat sa arat, - si cred ca am reusit
ca prezenta lui Ateas la sudul Dunarii nu reprezinta un episod sau

6 Este vorba despre nefericitul rege filoelen, înlaturat de la domnie de
fratele sau vitreg Octamasades. Refugiindu-se dincolo de Dunare, în regatul odrid,
Skyles va fi urmarit de adversarul sau, care se pregatea sa treaca Dunarea. Pe
dnd regele odrid S:talkes, care de altfel era unchiul dupa mama al lui Octama
sades, venise si el cu armata sa pentru apararea liniei Dunarii, s-a ajuns la un
acord care a îndepartat razboiul dintre sciti si traci. Acesta prevedea extradarea lui
Skyles !'n schimbul unui concurent al lui Sitalkes - propriul sau frate - care
se refugiase la sciti. Cf. Herodot IV, 80.

7 Strabon VII, 331, frg. 48 "...Unii îi numesc odrisi pe cei care locuiesc pe
~.armul marii, de la Hebru si Kypsela pîna la Odessos; peste acestia au domnit
Amadokos si Kersobleptes si Berisades si Seuthes si Kotys".

8 F. R. Wust, Philipps II von Makedonien und Griechenland in den Jahren
1;017,. 346 bis 338. Munchen, 1938 p. 102 urm.

9 Iustinus IX, 2.
10 VI. Iliescu, Geten oder Skythen ? Zu lord. Get. 65, Eos, LVI (1966), 2.
11 Vl. Iliescu, Raporturile dintre sciti si tribali în sec. IV î.e.n., comunicare

tinuta la sesiunea universitatii din Craiova din mai 1970.
12 Ca de cx. Die Beziehungen zwischen dem Skythenkanig Ateas und den

griechischen Stadt:en an der westlichen Schwarzmeerkiiste, în Actes du I-e' congr.
intern. d'et. balk. et sud-est eur., Sofia, 1966 si Byzance ou Bizone? Contribution
a. l'histoire du Pont gauche au IV-e s.av.n.e., Rev. Sud-Est Eul'. VII (1969), 2.
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un alccident 'trecatar, ci ca dimpatriva avem de a face cu a as~zare
statarnica a scitilar în Dabragea, care a survenit cu un!:ll. daua sau
chiar mai multe decenii înainte de canflictul cu Filip II. Intr-al dailea
rînd ca farmatiunea palitica a lui Ateas - indiferent de calificarea carei s-ar da - si-a exercitat au1Joritatea asupra tuturar cetatilor grecesti
de la Histria si pîna la Odessas ! În sfîrsit, ca dupa înfrîngerea scitilar
si moartea lui Ateas, supravietuitorii, respectiv masa papulatiei, au can
tinuat sa ramîna în Dabragea unde se var manifesta 13 militarmente si
palitic într-a daua jumatate a sec. IV si în sec. III î.e.n. În felul acesta
3j ","vut laa pracesul istaric care a dus la a\coifdarea numelui de Scitia
Mica regiunilar dabragene !

Cînd a avut însa lac asezarea scitilar si care a fast caracterul ei ?
Cu alte cuvinte cînd a venit Ateas sau predecesarul sau în Dabragea?
Presupun ca aceasta s-a întîmplat cu mult înainte de anul 339 î.e.n., da
tarita unei serii de cansideratii asupra carara nu este cazul sa insist
in articalul de fata.

În cele ce urmeaza vreau daar sa arat, ca despre data apraximativa
si caracterul asezarii scitice exista ecauri certe în daua izvaare literare,
care însa n-au fast falasite pîna acum 13bis.

Între piesele transmise sub numele lui Eurilpide se afla si Rhesas.
Subiectul reprezinta a reluare a celebrei Daloneia din cîntul X al Iliadei.
Dupa cum se stie Ulise si Diamede întreprind a recunaastere în tabara
traienilor. Pe drum îl surprind pe trai anul Dalan, care plecase cu ace
leasi intentii spI1e lagarul grecilar. Dupa ce îl interagheaza si afla de
sasirea regelui trac Rhesas în ajutarul Traiei, eraii greci îl ama ara pe
Dalan si pleaca mai departe, intrînd în tabara traieniloc. Aici surprind
pe tati în samn si dupa ce reusesc sa-I ama are pe Rhesas, revin ~u caii
acestuia în lagarul grec.

Mativul acesta a fast dramatizat de un autar necunascut din prima
jumatate a sec. IV î.e.n., care n-a falasit numai maniera de tratare na
rativa, spumaasa a sec. IV, - în apazitie cu prablematica ideilar prafunde
ale sec. V, caracteristica lui Euripide - dar a intradus si elemente nai,
cum sînt dkllogul dintre Hectar si Rhesas, campania ultimului cantra
scitilar si intentia sa de a navali în Grecia spre a a pustii. Daca primul
element reprezinta un pracedeu abisnuit de dramatizare a actiunii, cele
lalte daua fac apel la istaria cantemparana, constituind anacronisme
evidente pentru epoca homerica !

13 Prin luptele pe care le-au purtat cu macedonenii si dupa Filip II, în
timpul lui Zopyrion (Iust. XII, 2 16) si ~ lui Lisimah (Diodor din Sicilia XIX,
73, 2-4), ca si prin asezarile lor urbane (Pliniu cel Batrîn IV, 11, 44) si monedele
batute de diferiti regisori în sec. III-II (V. Canarache în Studii si cercetari de
istorie veche I (1950), 1, 213-256).

13bis Pentru izvoarele istoriei scitilor vezi M. Rostovtev, Skythien und der
Bosporos, Berlin, 1931, p. 106-110, pentru traci ou1egerea Izvorî za starata is
toriia i gheo9rafia na Trakia i Makedonia, Sofia, 1949, p. 43-46 si 369, ca si
discutia la Hr. Danov, Drevna Trakiia, Sofia, 1969, p. 44-74.
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Iata ce spun 14 pasajele care ne intereseaza 15 : Hector "Tu, care
-te înrudesti cu noi, fiind de asemenea un barbar, ne-ai lasat pe noi
barbari, prada grecilor. Si totusi eu te-am facut cu mîinile mele stapînul
Traciei, dintr-un mic conducator ce erai, atunci cînd m-am napustit peste
·cei mai valorosi dintre traci din regiunile Pangeului si ale tarii peo
nilor. zdrobind oastea lor si încf€~dintîndu-ti poporul pe care îl supu
sesem". Rhesos' "Eu am avut un necaz mai mare decît al tau, cînd
împotriva vointei mele am lipsit. O populatie scitica din vecinatatea
:mea mi-a declarat razboi, atunci cînd intentionam sa pornesc spre Troia.
Am ajuns pe tarmurile înalte ale Marii Negre, trecînd din~olo oastea
din Tracia. Un rau de sînge rosu a curs pe pamînt, sîngele amestecat
,al luptei dintre sciti si traci. Aceasta nenmocire m-a împiedioat sa ajung
la Troia si sa-ti fiu aliat. Eu însa) am zeUrobitpe dusman si i-am luat
·copiii ostatici, punîndu-l sa-mi aduca în palat tribut în fiecare an .
...Vreau ca împreuna cu tine sa pornesc la razboi împotriva argeilor si
:sa distrug cu sabia toata Elada, ca sa învete, fiecare în parte, ce în
seamna nenorocirea".

Problema care se pune, este de a sti la oe evenimente istorice
'concrete sau cel putin posibile a facut aluzie poetul? Sustinatorii mai
vechi ai autenticitatii piesei si "'. paternitatii lui Euripide, au crezut ca
persoana lui Rhesos trebuie identificata cu Sitalkes, care devenise cu
noscut la Atena, atît prin tratatul care fusese încheiat cu el în anul
431 Le.n. 16, cît si prin expeditia sa spectaculoasa împotriva Macedoniei

H La D. Ebener, Rhesos. Tragodie eines unbekannten Dichters, Berlin, 1966.
15 Vv. 404-411 ; 424-435 ; 471-473 :

cru Il' ~YYE:v'lje; &'1 [j&p[jlXp6e; 't"E: plXp~eipoUC;

"E:AA7)CHV -!JfLae; 1tpoumE:e; 't"o cr6v fL€pOe;

Kcd't"OL crE: !.l.Lxpae; ~x 't"upplXvllloe; fL€YIXV

epTJXwv CiVIXX't"1X't"7iIl' ~e'1)J<.' ~yw XE:pl
ih' &.fLtp~ IIeiYYIXL6v 't"E: IIIXL6vwv 't"E: y'ijv

epTJxwv &.plcr't"OLe; ~fL1tE:crwv J<.1X't"ttcr't"6fLlX

~PP'1)f,1X 1t€A't"'1)v, cro ~ Il~ 1l0UAWO'IXe; ASWV
1tIXP'crxov .

~yw Il~ fLE:rOV 1î O'U -n~e; Il' &'1tWV XOov6c;

AU1tTJ 1tpOe; -îj1tlXp lluO'tpopwv hE:Lp6fL"l)v'

&.AA' &.n:L't"~PfLwV YlXr,* fLOL, ~Xue'1)e; A<,\We;,

fL€AAOV't"Lv6cr't"ov 't"ov 1tpOe; "IALOV 1te:prx.v

f,uv'ijtjJe: 1t6AZfLov' Euf,'voull' WpLx6fL7)v
7t6nou 1tpOe; &J<.'t"tÎ:C;,0p'iixlX 1tOp(lfLe:uO'wv (nplX't"ov

~ve' IXtfLlX't"'1)pOe;1t'AIXVOe; ~e; YlXrrJ.v ~xu(l'I)e;

-1)V't"Azr't"o A6YX"il 0pilf, 'te: O'UfLfLLy'lje; 1jl6voe;

't"oLeille: 't"o~ fL' &1te:rpye: crufLljloP~ 1t€llov
TpollXe; !X'cr(lIXL crufLfLO:X6v ••'IlOL fLo),e:rv
e1td a' ~1tZpcro:, ••wv ofL'1JPe:ucro:C; •• 'xvo:

••tÎ:f,rJ.e; <n it--:s,ov IlM!-,-'W ee; 1l6!.l.0u<; ljl'pE:LV

1;uv Ilo~ O't'prJ.'t'e:UZLv y'ijv e1tt 'Apysl wv e'A(,)
xo: ~ 1tacro:v f;),eWV 'EAMIl' eX1t'pcrrJ.L Sopl,

we; Civ fLei6wcrw ev fL'pz~ 1tC(O'XE:W J<.rJ.x(;')e;.

16 R. Goossens si H. Gregoire în Ant. Class. I (1932)si II (1933),p. 93 si 91.
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in anul 429 te.n. 17. Ultimii si cei mal competenti adepti 18 <ailui Euripide
însa, care au facut analize amanuntite ale lucrarii, au ajuns la concluzia
ca este vorba despre o drama de tinerete a ultimului mare tragic grec,
din anii 455--440 Le.n., în conformitate de altfel cu traditia literara antica.

Este probabil ca a existat si o opera de tinerete a lui Euripide,
dar aceasta nu poate fi identica cu tragedia pastrata, deoarece aluziile
istorice în discutie nu puteau fi facute la aceea data 19. Caci nu se puteau
face în timpul lui Teres aluzii care se potrivesc doar în parte pentru
sfîrsitul domniei lui Sitalkes, iar descrierea regatului trac nu cores
punde sec. V ci doar sec. IV Le.n. Si chiar un autor anonim nu putea
lansa o piesa la sfîrsitul sec. V, atîta timp cît traia înca Euripide. Exista
deci suficiente elemente care sa elimine pe Rhesos din sec. V si în schimb
numeroase indicatii 20 care sa-I 'Plaseze în sec. IV Î.e.n.

Dupa parerea noastra, anacronismele - fata de motivul Iliadei 
constituie un exemplu tipic de reflectare poetica a unor evenimente con
temporane într-o opera literara. Este vorba despre întîmplari ce s-au
repetat si au luat aspectul unui proces istoric caracteristic - ca luptele
dintre sciti si traci în sec. IV - s~ poate si un eveniment mIre a im
presionat pe atenieni, ca expeditia lui Kotys I împotriva orasului Sestos,
care a fost ocupat în anul 365 î.e.n. 21.

Caci nu o obscura ciocnire locala scito-traca, - despre care de
altfel nu avem nici o stire sau macar o dovada indirecta - indiferent
cînd va fi avut loc. consemnata de o cronica locala dintr-Q cetate greaca
de pe litoral. va fi putut sa impresioneze pe greci, în speta pe atenieni,
<casa ajunga sub forma de "amanunt caracteristic" într-o opera literara.

Asa cum se poate deduce din pasajele citate, este vorba despre
() actiune sud-balcanica - sau cel putin sud-dunareana - a scitilor, care
:au ajuns în contact cu un rege din sudul 22 sau mai exact din sud-estul
Traciei. Acesta din urma a fost probabil Kotys l, socrul celebrilor con
ducatori militari Ificrate si Charidemos, de a caror sprijin s-a bucurat, si
<careera o figura cunoscuta 1a Atena, al can."eicetatean devenise 23.

17 D. P. Dimitrov, Istoriceski motivi v dramata Rezos, Izv. na 1stor. druj. X
(1930), 'S(')fia, p. 16.

18 Buchwald. Studien zur Chronologie der attischen Tragadie 455 'bis 431.
'K6nigsberg, 1939 SI W. Ritchie, The autenticity of the Rhesus of Eurypides, Cam
bridge, 1'964.

19 Vezi pe larg VI. Iliescu, Zeitgenassische Anspielungen im Rhesos des
Pseudo-Euripides, în Actele sesiunii închinate problemelor dramaturgiei grecesti de
la Chemnitz. din 28-31 octombrie 1969.

20 Decisiva pare sa fie atmosfera sec. IV Le.n., subliniata pe drept cuvînt
1'le Ebert, op. cit., p. 23: "Entscheidend abel' fUr die groBe Wahrscheinlichkeit mit
~er das vorliegende Sti.ick von einem Dichter des vierten Jahrhunderts stammt
und aus unbekannten Grunden an die Stelle cles verlorengegangenen Euripideischen
trat, bleibt letzten Endes seine innere Haltung, das Fehlen jeglicher tragischen
Problematik, der Ablauf der Handlung und das Gebaren der auftretenden Mens
<,hen... Den Sch6pfer dAr Ml?deia und der Bakchen trennt ein weiter Raum von
<demDichter des Rhesos".

21 Demostene 23, 158.
22 Cum si-l închipuia si Strabon care cunostea mai bine decît noi traditia

literara greaca VII, 3:n, frg. 36 " ...Tinutul de dincolo de Strymon ... bisalti ... venti
Din Macedonia, peste care a domnit Rhesos".

23 Demostene 23, 118 si 132.
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Prin atacul scitilor se întelege actiunea sau una din actiunile 
avind în vedere caracterul lor mai îndelungat si nu de raid-fulger 
sciti10r la sudul Dunarii sau chiar al Balcanilor, întreprinse în cadrul
procesului lor de asezare în Dobrogea. Actiunile acestea au putut avea
loc sub conducerea lui Ateas sau chiar a unui predecesor al lacestuia.
Pentru prima ipoteza ar pleda longevitatea regelui scit ca si protec
toratul pe care l-'a exercitat asupra cetatilor grecesti pîna la Balcani.
inclusiv orasul Odessos 24, ca si relatiile sale strînse cu Apollonia 25.

Oricum ar sta lucrurile în amanunt, este clar ca humai ecoul unui
proces istoric mare si important, oa cel al asezarii scitice din sec. IV,
cînd s-au dat de sigur lupte cu tracii - cum se va vedea de altfel si din
urmatorul text citat - si-a putut gasi locul într-o opera literara ateniana.

Al doilea izvor literar, în oare se gasesc ecouri mai explicite ale
asezalrii scitilor la sud de Dunare si mai ales ale luptelor pe care le-au
purtat cu tracii în sec. IV Le.n., îl reprezinta un pasaj din Clearh din
Soloi. Acesta s-a nascut cel tîrziu în jurul anului 342 Le.n.26 si a trait
pîna Slpremijlocul sec. III î.e.n. 27. Intr-un fragment 28 din lucrarea ne:pr,
~tWIJ 29 el ne spune 29 bis: "Nevestele scitilor au tatuat trupurile fe
meilor trace - ale acelor traci care locuiesc în vecinatate, la vest si la
nord - fadnd un desen cu ace. De aceea, dupa multi ani, femeile trace
care fusesera batjocorite au sters urma nenorocirii lor într-un fel spe
cial, gravînd desene anume si pe restul pielii... ca sa stearga ocara prin
calificativul podoabei".

Autorul. vrînd sa dea un exemplu de "lipsa de cumpatare" si de
"orgoliu" ('rplXp~) la sciti, citeaza tratamentul la care au fost supuse
femeile tracilor, subîntelegînd drept cunoscute înfrîngerea si supunerea
tracilor de catre sciti, fara de care nu ar fi fost posibila aplicarea -pro
cedeului amintit. Explicatia 30 este însa gresita, fiind puerila, iar în afara

24 Cf. Lucian, Makrobioi, 10 si nota 10.
j25 Iustinus IX, 2, 1. Existenta acestora presupune o influenta sudbalcanica,

ce face posibile si chiar probabile ciocniri cu regatul odrid al lui Kotys sau al
fiului acestuia Kersobleptes.

:It; Avînd în vedere ca fusese elevul lui Aristotel, care predase pîna în anul
:t23 Le.ll.

27 Judecînd dupa faptul ca a compus dialogul Arkesilaos în cinstea sefului.
academiei platoniciene, care a ocupat aceasta functie între anii 265-240 Le.n

~8 Nr. 46 din cartea a IV-a (F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, 3, Da
se], 1948).

29 Lucrarea nu era o culegere de biografii. ci prezenta diferite maniere d€>
trai. raportate la normele etice grecesti.

30 Ea se încadreaza îln noua tendinta a etnografiei elenistice de a gasi o
explicatie cauzala constatarilor empirice, prin raportarea acestora la fapte anterioare
si cunoscute. Vezi A. Dih]e, Zur hellenistischen Ethnographie, în Entretiens Hardt
VIII (1961), p. 208-213.

29 Sis" 'At SE; yuvo:1:xe:c; rJ.?)'!wv 't'ac; 0pq:xwv 't'wv 7tpOC; ElJ7tE:PO:V xrJ.t &px't'ov 't'wv 7te:pWL

xcuv yuvrJ.1:xrJ.c; E7tOLXtAAOV 't'a O'«(fLrJ.'t'rJ., Qe:pG\o:tc; YPrJ.qJ-1)v tve:1:crrxt. "06e:v 7tOAAe:1:C;!:-re:O'LV uO''t'e:

pOV SL' U~ptS6e:1:O'rxL 't'WV 0pq:xwv YUvo:1:xe:c; tSLCUC; E~'7J/.e:L~rJ.V't'O 't-1)V O'Ufl-<POPcl:V,7tpoO'XrJ.'t'o:yprJ.

q,afLe:vot 't'~ Aom~ -rou xpwt'CC;, IV .. , XClJfLOU 7tpOcr'7JYOPLq: 't'ouve:tSOc; t~rJ.I,d~1l'"

194



de aceasta tatuajul em cunoscut la traci înca de pe timpul lui Herodot 31,

si îl întîlnim si la ramura geto-daca 32, fiind vorba deci de o trasatura
mai generala în lumea traca, care depasea zona restrînsa de dominatie
si influenta scitica si cu mult timp înainte de aparitia acesteia.

ImportantJ::l stirii transmise nu consta însa în explicati a 33 evident
gresita, ci în mentiunea unui proces istoric care nu putea fi inventat,
deoareoe era presupus cunoscut de contemporani. Astfel în jurul anu
lui 300 î.e.n. se stia probabil la Atena, unde traia Clearh, ca scitii i-au
supus pe tracii în teritoriul carora s-au asemt. Aceeasi informatie ne-o
da în chip explicit si Strabon, cînd spune 34: "Datorita multimii locui
torilor de acolo - care au trecut peste Tyras si Istru si s-au asezat
în tinutul de dincoace - o buna parte din Tracia s-a numit si ea Scitia
Mica. Tmcii le-au dat .pamînturi, fie cedînd fortei, fie pentru faptul
ca pamîntul era nefolositor, o mare parte din el fiind mlastinos". Si
mai departe 35: "Spre Adriatica sînt neamurile ilice" iar spre cealalta
mare [Neagra] - pîna la Propontida si Hellespont - locuiesc semin
tiile trace, precum si unele neamuri scitice, sau celtice, amestecate cu
ele". Numai ca stirea aceasta nu contine o datare precisa, iar legatura
care pare sa existe cu persoana regelui Ateas, mentionat cu putin mai
înainte 36, este respinsa de catre cei oare contesta asezarea sciti10r în
Dobrogea sub acest rege.

In lumina însa a noii informatii, care arata ca la începutul sec.
III î.e.n. procesul de asezare a scitilor, respectiv de supunere a unei
parti a tracilor era deja consumat, fiind cunoscut ca atare de atenieni.
si stirea lui Strabon capata mai multa greutate, putînd fi raportata
cu mai multa certitudine la epoca lui Ateas. In felul acesta se întelege
si de ce un alt text 37, si el ignomt de istoriografia care s-a ocupat de
problema în discutie, vorbeste înca înainte 38 de mijlocul sec. III î.e.n.
despre "un fluviu mare curge prin tara scitilor, pe nume Dunarea".
iar la sfîrsitul aceluiasi secol grecii din cetatea Histria denumesc 39

regiunea dobrogeana drept "Scitia" !

Jl V. 6 Cf. si Strabon VII. 5, 4 (315); Mela II. 1, 10; Artemidor din Dal
dis 1. 8.

32 Aristofan, Babilonierii ap. Hesych s.v. Istriana; Pliniu cel Batrîn, VII, 11
(la), 50 si Artemidor din Daldis 1, 8. Pentru toata problema vezi G. Katarov,
Beitrage zur Kulturgenhichte der Thonker, Sarajevo, 1916, p. 66 urm., RE XV, 240l.
is urm. si de curînd J. Wiesner în Gymanasium 62 (1955), p. 558, iar pentru re
prezentarile grafice vezi E. Pfuhl, Meisterwerke gT'ichischer Zeichung und Nekoi
Munchen, 1924, p. 50, fig. 69.

33 Plutarh. Despre razbunarea tîrzie a divinitatii, 12 va gasi una si mai co
pilaroasa. cînd va spune ca însisi tracii si-au tatuat femeile, drept razbun an.
pentru faptul ca acestea - dupa legenda - l-ar fi sfîsiat pe Orfeu J

:v.VII, 4, 5 (311).
35 VII, 5, 1 (313).
36 VII. 3, 18 (307}... "Ateas, care a luptat împotriva lui Filip. fiul lui Amyn-

tas se pare ca a domnit peste cei mai multi barbari de prin locurile acelea".
37 Die Briefe des Anacharsis, IX, 36 (ed. F. H. Reuter, Berlin, 1963).
38 Ibidem, p. 3-5.
39 tn inscriptia în cinstea lui Agathoc1es, r. 16 (St. CI. V (1963), p. 138).
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Un alt element din relatarea lui Clearh, care merita sa fie luat în
seama, constituind si el o indicatie pentru stabilirea scitilor la sud de
Dunare pîna în regiunea Balcanilor, îl formeaza localizarea tracilor în
raport cu scitii. Acestia nu se gasesc la sud de ultimii, cum ne-am
astepta, ci "la vest si la nord". Înseamna deci ca scitii ajunsesera pîna
la Balcani, fara ca sa fi ocupat tot teritoriul de la sud de Dunare sau
sa fi eliminat de tracii, respectiv getii, din acest spatiu. In felul acesta
aveau pe unii traci la nord de ei, dupa cum altii se aflau la vest de ei !

In încheiere as vrea sa subliniez înca odata importanta textelor
citate pentru problema în discutie, deoarece, daca pîna în prezent aveam
doar marturii despre raporturile dintre Ateas si cetatile grecesti, ;"au
despre luptele sale cu tribalii, acum avem indicatii si despre luptele
cu tracii - chiar daca acestea trebuiau presupuse în mod logic - la
care trebuie adaugate de asemenea si informatiile mai sus amintite
ale lui Strabon.

CONTRmUTION A L'HISTOIRE DES RELA'I'IONS
SCYTHO-THRACES AU IV-E S.AV.N.E

Les sources de l'etablissement des Scythes-probablement vers le milieu du
IVe s.av.n.e., sous la conduite du roi Ateas-au sud du Danube sont, comme on le
sait. assez pauvres, indirectes et tardives et pour cela controversees.

L'auteur presente deux nouvelles sources, qui contribuent il eclaircir un
processus historique important, lequel - contrairement il la doctrina dominante 
s'est deroule pendant un laps de temps assez long.

Dans les vers 404-441; 424-435 et 471-473 du Rhesos de Pseudo-Euripide,
il y a des allusions aux comli>ats entre Scythes et Thraces. Si la piece pTovienne
- selon les apparences - du IV-e s.av.n.e., s'ensuit que les eveniments decrits
fie rapportent aussi au meme siecle. Dans ce cas le modele de Rhesos do it etre le
coi thrac Kotys 1 (383-360), dont les relations tres etroits avec Athenes sont assez
connues.

Dans un fragment (Nr. 48 ed. F. Wehrli, Bâle, 1948) de Clearche de Solol
- au,tor de 300 a.v.n.e - est donne l'explication - d'ailleurs errone ..•...•~d).I
tatouage des !emmes thraces. D'apres Clearche, il s'agit d'une action infamante
accomplie par les femmes scythes. Ca veut dire que il la fin du IV-e s.av.n.e. on
savait il Athenes, que une partie des Thraces - au sud du Danube jusqu'a'Jx
Balcans - a ete assujetie par les Scythes. C'est une preuve de plus de l'etablis
sement des derniers dans ces n§gions-Ia.

ZUR FRAGE DER SKYTHlSCH-THRAKISCHEN BEZIEHUNGEN
IM 4 JH.V.U.Z.

Zur skythischen Landnahme sUdlich der Donau-in der zukUnftigen Scythia
Minor-, welche wahrscheinlich um die Mitte des 4 Jh.v.u.Z., unter der FUhrung
des Konigs Ateas, vor sich ging, gibt es bekannt1ich nur auj3ersst sparliche, mit
telbare und spate Quellen, die deshalb auch sehr umstritten sind.
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Zur Beleuchtung dieses bedeutenden historischen Prozesses, der sich 
entgegen der vorherrschenden Auffassung -, auf einem langeren Zeitraum er
strckte, bringt cler Autor zwei neue, bisher ungenutzte, literarische Quellen zur
Diskussion.

Die erste betrifft die zeitgenossischen Anspielungen, welche im Rhesos de.i
Pseudo-Euripides - in den Versen 404-411; 424-435; 471-473 - gemacht wer
den. Wenn das Stuck allem Anschein nach aus dem 4 Jh. stammt, so konnen die
erwahntcn Kampfe zwischen den Thrakern und den Skythen ebenfalls nur ans
der ersten Halfte desselben Jh. - anlasslics oder gleich nach der skythischcn
Landnahme -, stammen In diesem Falle diente als Vorbild fUr den Rhesos wahr
scheinlich der slidliche Thrakerkonig Katys I (383-350 v.u.Z.), dessen enge Bezie
hungen zu Athen wahlbekannt sind.

Klearchos van Solai (Frg. 46 Ausg. F. Wehrli, Basel, 1948) dessen schriftstel
lerische Tatigkeit um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten des
3 Jh.v.u.Z. faHt, gibt eine falsche aber aufschlussreiche Erklarung fUr die Tato
wierung der mit den Skythen benachbarten Thrakerfrauen. Sie solI namlich zum
Spotte der letzteren van den Skythenfrauen ausgefUhrt worden sein.

Hiermit wusste man in Athen, um 300 v.u.Z., dass ein Teil der Thraker
slidlich der Donau bis zum Haemus - den Skythen untertanig seien, Eine Tat
sache die nur durch die Landnahme des 4. Jh. zu erklaren ist und deshalb als
Beweis der letzteren zu bewerten ist.


