Lex ikon des MiUelalters. Erster Band I Erste Lieferu ng (Aachen Agypten);
Erster Band ./ Zweite L ieferung (Agy pten-Almohaden) ; El'ster Band / Dritte Lie fe rung (Alm o jarifazgo - Anatomie) Artemis Verlag, Munchen und Zî.irich, 1978.
Dacă arheologii ş i is toric ii care s~
ocupă cu partea cea mai veche a tre cutului societăţii omeneşti 2U bene-

f jciat d,= "dicţionare" t emeinic2 de
genul !ceallex'i kon der Vorg gsch ichtc
al lui Max Ebert sau Real2nzyklojJc die cler klassischen Altertumwissen schaft al lui Pauly şi '\Vissova, î n
schim b , medleviş t ii erau lipsiţi de un
asemenea instrume nt de lucru. I ată
însă
că
datorită
editurii Artemis,
acest gol începe să fie umplut. La
elaborarea acestui Lexikon des Mitte laIters sî n t angajat e nume pr.-=stigioas?
în cercetarea fenomenel or me di eval?
Printre speciali şti S-2 numără istorici,
istorici de a:-tă , nu mismaţi, paleografi
specialiş ti in probleme de paleodemog rafie şi paleoetnolog ie ,etc.
Din punct de vedere cronologic h:! matica se încadrează grosso moda
- între a nii 300 şi 1500.
.Primele trei fascicule sînt de natură
să
ne încredinţeze că aC2asti3
operă, odată terminată, va constitu·;.
cu siguran ţă , un eveniment in istoriograf ia mondial ă . Masivă şi com·plexă, ea se va impune prin inalta ţi
nu tă ştiinţifică .

Se poate a firma

că în linii. ma,i
autorii au operat o se lec ţie r euşit ă
a termenilor. Aceştia sînt prez2n:aţi
în ceea ce au mai caracteristic. D 2
rema r cat şi bogata bibliografie d ;'"! la
sfîrşitul fi e cărei voci.
Economia rezervat. ă vodlor, în g2nera l, este bine echilibrată. C ,, - j drept,
ici-colo şi -au fiicut loc ş i unele disproporţii.
De pil dă lu i Alex)O'; V
Dukas lVIurtzuphlos (5 feb'r . 1'20-1,- 11
aprilie 1204) i s-a re z"2 r+at apwxima tiv acelaşi spaţ i u tipografic cît i s-a
rezervat şi lui Al ex ios III An-gelos
(8 aprilie 1195 - 18 aug. 1203) . Unele

disproporţii se vădesc ş i în volumul
bib.liografiei de la ca pătul fiecărei voci .
E ra şi firesc ca înt r - o lucrare de
aces t gen, p o rnită la drum fără putin ţa de ang[·enare a unui număr mare
de speci a lişti, să se res im tă şi unele
lipsuri. Noi vom semnala cî t eva din tre ele, în nădejdea că editorii vor
tipări cîndva şi u n volum - addenda, in
C2.1'2 îşi VOI" găsi locul vocile omise.
L i p ses~e, de pIl dă, numele căl ătoru
lui arab Abulfida, care ne-a lăs3.t o
o peră conţin î nd bogate date geografice şi is tor ice de la cy.mpăn a d intre
veacurile XIII-XIV.
Dintr-un lexicon al ant ichi t.ă ţ i!or
medievale nu poat e lipsi num~le
Agathopolis-ului, important centru urban de · pe ţă rmul de apus al Mări i
Negre . .
De asemenea, se cuvine să fie menţ iona te
nume ca Ahtv.rn., princip2
transilvănean ş i Aiud, ceritru u rban
din Trans ilvania. Nu trebuie om ise
nici nume ca Ab1'Utus, Altinum, Ae~
gissus, d eoarece toate acest e trei l ocali t ăţ i au ponderea lor în istoria eco~
'nomîc ă, politică, militară şi ecl"2zi!lstic ă în epoca bizan t ină t impurie. Altinu m, de pildă, a f ost sediul unei
un.ităţi milital'e nava le, dar şi
centrul u nei m ar i producţii ceramice.
I.\ egissus, la r îndu- i, a fos t sediul uneia d; n cele 14 episcopii d in Scythi a
Min or, Ia Începutul s2colulul al V I ~
lea. O altă omisiun~ priveşte numele
generalului roman Aetius, al c ă rui
merit c onstă. între altele, în ellstrugerea hoardelor hunice, c ătre mijlocul
secolulu i al V - le a .
Desigur, prin exemplele citate nu
pretindem că am epuizat lista o:nisi uni lor din cele trei fa s cicule.
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Se cuvenea ca măcar în" unele cazuri să fie meQţionat e vocile care vor
fi tratate în alte fasc!cule. Avem în
vedere pe un Amirat sau Amurat,
numele sub care este menţionat sul:tanul Murad 1, in unele izvoare literar2.
in măsura in caee romanul Alexandria este urmrlrit în dezvolt area lite yaturii mai multor popoare eUl'opene,
se împunea -semnalarea, fie şi într-o
fO!'n1ă
succintă, a locului
pe care-l
ocupă
această
opera în li teratura'
populară

r omâne ască .

mai bună doza re a bibliogra fiei vocilor ar fi avut ca rezultat şi
citarea unor studii, articole etc. din
O

reviste, de certă autoritate ştiinţifică,
cum ar fi
Dacia, Studii ŞI cercetări
de istoria ·al·tei, Buletinul monumenteIol' istorice, Studii şi materiale de
istorie medie etc., reviste care l ipsesc
din lista prescurtărilor publicate la
fascicula III.
Dincolo de ac~s te obiecţii care n-au
cum impieta asupra calităţii operei,
se cuvine să subliniem că ea se va
im pune nu numai ca un indisperlsaoll
instrument de lucru , ci şi ca un izvor
de perspective noi întru t~'atarea celor mai variate probleme di n istoria
veacurilor de mijloc.

PETRE

DIACONU '
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DE LA DUNARE LA MARE
Mărturii

istorice

şi

monumente de

artă creştină

Editu ra Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de jos, Galaţi, 1971, 244 p .
Volumul pe care-l prezentăm a fost
publicat cu prilejul Centenarului Independenţei de S tat a României. Aşa cum
se precizează în cuvîntul-înainte semnat de IPSS Antim, 'arhiepiscopul Dunării de Jos şi al Tomisulul, lucrarea
este rodul unor cunos cuţi specialişti în
dom~niul trecutului istoric al patriei
noastre. Studiile publicate au menirea
să scoată la iveală momentele cele mai
importante din viaţa culturală. spiri tuală, uneori politico - militară şi ch ~ar
economico-socială a comunităţilor ome neşti de- a lungul erei noastre .d in
regiunea Dunării de Jos. Şi nu se poate
spune că r euşita nu este deplină. Fireşte, în cîteva ai"ticole s-au strecurat
i nadvertenţe,
dintre care pe unele
le vom semnal a
în limita posib ilită ţ ilor. De remarcat că în cuprinsul volumului "De la Dunăre l a Mare"
şi-au găsit local cuveni t trei-patru s t u dii in care se dezbat problemele !}lajore ale etnogenezei şi continuităţii româneşti, probleme axate, de data aceasta, în principal, pe documente paleocreştifl!2.

Seria articolelor se desch ide cu conlui Constanti n C. Giurescu,

tribuţia

"Continuita.tea populaţiei romanice în
Dobrogea" (p. 9-15) în care autorul
aduce argumentele de rigoare în snrijinul tezei că "ţinutul dintre Dunăre
şi Mare a fost unul dintre cele mai
intens romanizate ale puternicului im-

periu roman" . Dovezile unei atari inchei eri nu sînt căutate in contemporaneitatea romană ci în moştenirea lă
sată de aceasta poporului român, cum
ar fi în toponimie de pildă. După opi nia lui C . C. Giurescu nume ca Dîrstor,
OHina, n-ar fi altceva decît pronunţia
românească a Durostorurn-ului şi, res pectiv .a. Altinuill-ului. Trebuie să con venim cu autorul că Vicina şi Chilia
(probabil) sînt vechi nume româneşti,
dar nu putem accepta afirmaţia că
numele satului C~mena îl traduce pe
vechiul Pet.ra. Camena este un toponim de dată relativ recentă, impus la
sfîrşitul secolului al XVIII - l ea de emjgranţii din
regiunea CoteI. Dealtfel.
dacă acest toponim ar fi dăinuit ' încă
din ,vremea primilor slavi - aşa cum
susţine r egretatul autor şi ca el mulţi
alţi cel'cetători ar fi trebuit ca el
să ~e păstreze Într-un fel sau altul - şi în defterele turceşti din secolele XVI-XVIII (ceea ce nu s - a întîmplat, însă). Radu Vulpe în arti colul "Romanitate şi creştinism coordonate ale etnogenezei romane" (p. 162'2) , după ce vorbeşte pe scurt despre
formarea popor-ului 'român, se opreşte
asupra la tini tăţii acestuia şi . a rolului
cr eş tinismului de început în etnogene za românească. Radu Vulpe î şi plan tează demonstraţia pe axioma imposibilităţii
predicării creştinismului
la
nord de Dunăre în altă limbă decît cea

