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Rezumat 

Cuvinte cheie: religie romană, provincii nordice, cultul izvoarelor, cultul fluviilor, sanctuare 

tămăduitoare, altare votive. 

   Scopul lucrării a fost acela de a analiza diferitele forme de manifestare ale cultelor acvatice, 

originile, evoluţia, specificul lor în funcţie de epocă şi zonă şi desigur evoluţia mentalităţii umane 

văzute prin prisma acestor credinţe.  

   Segmentul temporal asupra căruia se extinde studiul este cel cuprins între secolele I-III p.Ch. 

Totuşi având în vedere originile preistorice ale cultului şi evoluţia sa neîntreruptă, pentru o 

înţelegere corectă şi deplină a problemei nu putem omite perioadele premergătoare, începând din 

neolitic. Spaţiul geografic studiat este cel denumit convenţional "provinciile nordice ale Imperiului 

Roman" şi cuprinde următoarele provincii: Britannia, Gallia, Germania, Raetia, Noricum, Pannonia 

şi Dacia. Criteriul avut în vedere la selectarea acestei zone a fost amplasarea ei la graniţa Imperiului 

Roman şi încadrarea ei relativ târzie în componenţa imperiului, fapt ce a favorizat pe de o parte 

crearea unor civilizaţii proprii şi pe de altă parte menţinerea particularităţilor locale şi după 

romanizare, prin legăturile mai intense cu populaţiile barbare. De asemenea, aceste teritorii fiind 

organizate în provincii de graniţă sunt puternic militarizate, iar soldaţii, de origini foarte diferite 

sunt purtătorii unor credinţe pe care le implementează în noua provincie. Totuşi, după cum nici 

segmentul cronologic nu poate fi respectat cu stricteţe, nici cel spaţial nu va fi. Lucrarea urmăreşte 

manifestări religioase care nu ţin cont de structura administrativă a imperiului, credinţe care au 

adesea origini preromane şi sunt caracteristice unor populaţii care au fost ulterior încadrate în 

diverse provincii, cum este de exemplu cazul celţilor. 

   Izvoarele istorice: sursele avute în vedere în realizarea acestei lucrări sunt în primul rând cele 

arheologice, reprezentate de rapoartele de săpătură efectuate în sanctuare şi în diferite edificii unde 

cultul se practica într-o formă sau alta; epigrafice, reprezentate de altarele votive închinate 

divinităţilor acvatice; de artă figurativă, reprezentate de imaginile păstrate ale diferitelor divinităţi;  

numismatice, reprezentate de imaginea unor divinităţi acvatice ce apar pe reversul monedelor şi 

literare. 

    Metodologia de lucru: abordarea problemei este în primul rând cronologică, lucrarea fiind 

compusă din două unităţi distincte, prima referindu-se la manifestările preromane ale cultului, iar a 

doua la manifestările din epoca romană. În cadrul celei de-a doua unităţi subiectul va fi tratat pe 

diverse problematici, iar în cadrul acestora analiza se va realiza pe provincii. Prin urmare lucrarea 

este structurată pe patru capitole: Evoluţia cultelor acvatice, anterioare epocii romane, Cultul 

izvoarelor, Cultul fluviilor şi Apa între sacru şi profan, precedate de o introducere şi de un scurt 



istoric al cercetării şi urmate de un capitol de concluzii şi planşe. Ca o remarcă general valabilă, atât 

pentru lucrare în sine cât şi pentru planşe, studiul nu îşi propune să fie unul exhaustiv, nici în ceea 

ce priveşte surprinderea tuturor aspectelor secundare ale cultului în spaţiul cercetat nici în 

prezentarea întregului material arheologic descoperit. Un asemenea demers, în special pentru 

epocile preistorice, ar însemna un volum de muncă imens, iar rezultatul istoric ar fi unul 

nesemnificativ, deoarece multitudinea de depuneri votive relevă aceeaşi caracteristică a cultului.  

Primele urme legate de ritualuri care indică divinizarea apei provin de la sfârşitul paleoloticului 

european, şi sunt legate de grupurile de vânători care depuneau ofrande în lacuri, în speranţa ca 

practicile magice să aducă sporirea turmelor vânate. În epoca neolitică majoritatea credinţelor 

religioase legate de apă apar deja într-o formă incipientă. Apa este elementul primordial al 

cosmogoniei, ea asigură fertilitatea naturii şi a tuturor fiinţelor, are caracteristici tămăduitoare, 

potoleşte chinul defuncţilor după moarte, mediază trecerea lor într-o altă lume şi în final purifică 

lumea prin distrugeri periodice. 

   În epoca bronzului societatea devine mai preocupată de război şi noile divinităţi îşi găsesc adăpost 

în mlaştinile din nordul Europei, dovadă fiind multiplele depuneri de arme. Pe de altă parte, cultul 

fertilităţii, predominant în neolitic tinde să dispară. Cultul râurilor şi al izvoarelor este atestat prin 

numeroase descoperiri, şi depunerile în izvoarele sunt adesea legate de credinţa în puterea 

tămăduitoare a apei. De asemenea se cristalizează şi rolul apei în cultul funerar, reprezentat de 

libaţiile efectuate la morminte, ca expresie a credinţei în “setea morţilor”, fenomen caracteristic în 

special zonei mediteraneene. 

   Ritualurile legate de apă se înmulţesc considerabil în epoca fierului, şi ele au conotaţii din ce în ce 

mai complexe. Sunt atestate în continuare toate aspectele legate de rolul sacru al apei, în zonă 

sudică a Europei accentul punându-se pe puterea dădătoare de viaţă a apei, pe când în nord pe 

puterea sa distructivă. De asemenea în această perioadă apar marile sanctuare acvatice, cu depuneri 

consistente şi sacrificii umane, iar în cazul civilizaţiilor care au lăsat dovezi scrise putem surprinde 

personificările divinităţilor. 

   În civilizaţia Greciei antice cultul apei se structurează în jurul unor personaje divine, reflectat în 

mitologie, şi exprimat printr-o serie de ritualuri. Rolul apei ca element fertilizator reiese din cultul 

zeiţelor Demeter şi Core, dar şi al nimfelor, adesea protectoare ale naşterilor. Marea, una din 

elementele definitorii ale civilizaţiei greceşti se află sub stăpânirea puternicului zeu Poseidon, care 

controlează şi apele terestre. Puterea purificatoare şi tămăduitoare a apei îi este subordonată lui 

Apollo, în sanctuarele căruia se află şi oracolele care de multe ori depind de apa unui izvor. 



Legătura apei cu lumea morţilor reiese din multiplele legende legate de Hades, dar şi din ritualurile 

funerare practicate.  

   În cadrul religiei romane predomină aspectul curativ al apei, prin intermediul cultului lui 

Aesculapius şi al numeroaselor nimfe şi genii acvatice, fapt dovedit de numărul considerabil al 

sanctuarelor medicale şi al ansamblurilor de băi, toate puse sub protecţia unor divinităţi. De o 

importanţă considerabilă se bucură şi cultul fluviilor şi râurilor, practic fiecare curs de apă mai 

important fiind lăcaşul unei divinităţi. Caracterul fertilizator al apei este reprezentat de cultul 

nimfelor, însă cultul lui Neptun, se bucură de o importanţă mai scăzută, în comparaţie cu civilizaţia 

greacă. 

   În zona gallică şi germanică cultul este de origine foarte veche, de multe ori anterioară epocii 

celtice. Accentul cade pe adorarea izvoarelor, ca forţe vitale şi curative, şi al lacurilor, ca adăpost al 

diverselor divinităţi. Cultul râurilor a fost practicat la o scară redusă, dar a câştigat în importanţă 

odată cu cucerirea romană, perioadă în care asistăm la o reală înflorire a cultului apei, şi la 

încadrarea divinităţilor autohtone în panteonul roman. 

   În ceea ce priveşte cultul izvoarelor în epoca romană putem stabili prezenţa sa în toate provinciile 

studiate, dar el apare cu frecvenţă şi conotaţii diferite. 

   Divinitățile asociate cultului izvoarelor în provinciile nordice sunt variate, ele fiind atât 

preromane: Grannus, Sirona, Sulis, Coventina, Nemetona, Nemauso, Nerios, Sequana, Rosmerta, 

Icovellauna, Mattiaca, Abnoba, Borvo, Damona, Noreia, Belinus, Latobius, cât și romane clasice, 

ca: Apollo, Nimfe, Minerva, Diana, Silvanus, Aesculapius, Hygia, Hercule, Mercur, Fortuna, Marte, 

Nemesis și Fons. Ritualurile practicate în sanctuarele izvoarelor constau în special în efectuarea 

unor băi rituale, ce puteau avea loc pe teritoriul efectiv al sanctuarului, sau în termele medicale 

asociate, și în consumarea rituală a apei izvorului, dovedită de numărul mare de recipiente de băut 

descoperite în unele sanctuare. Dar nu toate sanctuarele izvorului aveau rol tămăduitor, sau mai 

precis nu numai rol tămăduitor, un exemplu clasic în acest sens fiind plăcuțele cu blesteme afișate 

în sanctuarul din Bath.  

   În ceea ce priveşte cultul lui Neptun în zona cercetată observăm numărul relativ mic al 

monumentelor închinate acestei divinități, atât epigrafice cât și figurative. În provinciile nordice  

cultul său are un caracter public şi militar, fiind utilizat în propaganda imperială. 

   În provinciile nordice şi divinităţile fluviilor au un număr mic de monumente. Ele sunt  închinate 

Rinului şi Dunării, dar sporadic apar şi reprezentări ale Savei, Sennei şi probabil a Tamisei şi 



Mureşului. Atât altarele votive cât şi reprezentările figurative ale acestor divinităţi, fie ele pe 

monumente sculpturale sau pe monede servesc unor scopuri propagandistice. 

      Analizând legăturile dintre anumite ansambluri publice și cultul apei putem stabili câteva 

concluzii cu privire la intersecția domeniului religios cu cel laic. În cazul termelor, prima categorie 

de monumente studiate, este necesară tratarea separată a băilor medicale și a celor clasice. În primul 

caz, identificat pe baza asocierii termelor cu un sanctuar al izvorului, sau a descoperirii unor 

materiale arheologice specifice cum ar fi ex-voto-uri anatomice, instrumente medicale sau 

monumente epigrafice ce atestă vindecări, este relevantă divinitatea menționată. Aceste divinități 

sunt identice cu cele care patronează sanctuarul și implicit izvorul sacru care alimentează băile. Ele 

pot fi divinități locale, dar și clasice, precum Minerva, Diana sau Mercur. Cele din urmă nu trebuie 

să fie legate în mod explicit de apă. Prezența lor se datorează asocierii cu divinitatea locală a 

izvorului: Sulis, Nerius, Borvo, Abnoba sau Matutinus și prezența lor poate fi considerată o formă 

de devoțiune. 

   În cazul termelor clasice, care nu au un rol vădit medical apar divinități care au legături 

mitologice cu apa, cum ar fi Nimfe, Venus, Apollo, Serapis și Isis, sau altele care sunt expresia unor 

calități fizice pe care utilizatorii termelor doresc să le obțină, precum Hercule, Venus sau 

Amazoanele. Reprezentările membrilor colegiului bacchic se încadrează și ele în această categorie, 

fiind expresia stilului de viață practicat în terme. 

   Cu privire la cultul lui Aesculapius și al Hygiei precum și la utilizarea apei în sanctuarele lor se 

observă situații diferite în funcție de provinciile studiate din nordul Imperiului. Astfel în Britannia 

romană zeul medicinei nu deține nici un sanctuar, puținele atestări epigrafice și reprezentări 

figurative au fost descoperite în mediul militar, provenind foarte probabil din valetudinarium-ul 

unor castre. Situația este în mare măsură identică și în provinciile gallice, unde nu avem nici o 

atestare epigrafică sau arheologică a vreunui sanctuar al zeului. Totuși legătura cu apa este vizibilă 

prin cele două monumente votive descoperite pe teritoriul a câte unui sanctuar al izvorului, la Vichy 

și la Mont-de-Sene. În provinciile germanice cele șapte altare votive descoperite nu oferă nici un 

indiciu cu privire la o asociere a cultului lui Aesculapius cu cel al unui izvor sau fântână, și în lipsa 

unui sanctuar nu putem face nici o precizare în acest sens. În Noricum o serie de reprezentări 

figurative ale zeului descoperite în aceeași incintă permit identificarea unui sanctuar, dar din păcate 

nu avem nici o dovadă epigrafică sau arheologică în acest sens, astfel încât nu putem face precizări 

cu privire la utilizarea apei în acest ansamblu. Situația se schimbă considerabil în provinciile 

pannonice și dacice, unde zeul deţine mai multe sanctuare, toate amplasate în apropierea unor 

izvoare sau surse de apă şi dotate cu fântâni sacre. Acolo unde există suficiente dovezi cultul lui 



Aesculapius este asociat cu cel al apei, fie că este vorba de un izvor sau fântână sacră de pe 

teritoriul asklepeioanelor, fie că dedicațiile pentru zeu provin de pe teritoriul unor sanctuare ale 

izvoarelor. Cu privire la laicizarea cultului, fenomenul este vizibil în special în spitalele aflate pe 

teritoriul unor castre. 

   Cu privire la încadrarea nimfeelor în categoria monumentelor laice sau religioase, problema 

trebuie tratată diferențiat în funcție de epocă. Astfel în perioada Imperiului Roman, și implicit a 

existenței provinciilor nordice, nimfeele desemnează exclusiv fântâni monumentale, ansambluri 

laice cu rol practic și eventual propagandistic, iar reprezentările de divinități atașate acestor 

monumente au rol decorativ. 
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