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CULTUL ŞARPELUI GLYKON IN IMPERIUL ROMAN

,

In secolul 1 statul roman a trecut printr-o serie de războaie civile, care au făcut ca În epocă să se

vorbească tot mai des despre sfârşitul Romei. Pacea adusă de Augustus a fost considerată ca o revenire
a vârstei de aur; odată cu pacea politică, Augustus a pornit şi o amplă aetiune de regenerare a religiei
romane tradilionale şi a vechilor moravuri'. Această acliune s-a concretizat În aetiuni de refacere a
vechilor temple, de completare a vechilor colegii sacerdotale descompletate În timpul războaielor civile
şi în legile referitoare la căsătorie, la combaterea luxului etc'
Viata religioasă romană cunoaşte în secolele

1-111 două directii principale: cultul Romei şi al

Împăratului inaugurat de populaliile orientale, şi pătrunderea religiilor orientale l a Roma'. Aceste religii
erau universaliste, treceau peste diferenţele sociale, înlesnind procesul de relativă omogenizare a
Imperiului şi evolulia spre un pohteism pe bază solară4
Se poate considera deci, că În secolele

1-1lI religia romană se prezintă ca o sumă de mai multe

politeisme'; în cadrul ei Întâlnim divinităli cu un număr mare de adoratori-mai puline şi divinităli cu un
număr mic de adoratori-mai multe. Pentru cunoşterea vieţii religioase a epocii este important şi numărul
de a�oratori al fiecărei divinităţi - care poate fi indicat relativ de monumentele păstrate până azi - dar
locul cel mai important revine stabilirii motivalici actului de credinţă'.
Pe lângă tendinla spre omogenizare, viaţa religioasă din cuprinsul Imperiului e caracterizată de
apariţia unor culte noi. Unul dintre acestea este cultul zeului şarpe Glykon, care apare la mijlocul
secolului al II-lea În Asia Mică, reuşind să se menţină şi să se instituţionalizeze în zona de origine până
În sccolul all1l-lea, sau chiar mai târziu'.

Sursa primară în această problemă o reprezintă lucrarea lui Lucian din Samosata, Alexandru �i

prafetul mincinos. Lucian a trăit între anii 12 I -180 şi a fost unul dintre retorii vestiţi ai vremii; pe
parcursul vieţii a aderat pe rând la retorică (140-159), filosofia platonică (160-162), la satiră (163-166),
iar după 175 aderă la doctrina lui Epicur. Prin formalia intelectuală a fost un ralionalist, adversar al
imposlorilor de care epoca nu ducea lipsă'.
Conform relatării sale, Alexandru era un personaj de mare inteligenţă şi frumuseţe fizică; fusese
ucenicul şi amantul unui mag din Tyana, dintre acei care promitea "favorurile amoroase, chemarea zeilor
infernului împotriva duşmanilor, descoperirea comorilor şi atragerea moştenitorilor" '.
După moartea acestui mag, el s-a asociat cu Cocc6nas, ambii fiind hotărâti să exploateze
mecanismul oracolelor - bazat pe teamă şi speranţa umană - în folosul lor. Acest lucru se putea realiza
prin fondarea unui nou cult, ceea ce nu reprezenta o dificultate În Asia Mică, ţară a magilor şi a profeţilor.
Acţiunea este începută prin cumpărarea unui şarpe mare şi blând de la Pella, după care Cocc6nas
Îngroapă în templul lui Apollo Chalcedon tăbliţe de bronz care vesteau apropiata stabilire a lui Aselepios
la Abonoteichos, în Paphlagonia.
Zvonul a prins foarte repede, după descoperirea tăbliţelor, pentru că "un om trebuia doar să apară
cu un cântăre! din fluier, din tamburină sau tobă şi un ciur pentru a prezice viitorul; Îndată tOli aleargă cu
gura deschisă spre a-I primi şi a-I privi ca pe un locuitor al cerului"'o În aceste condiţii, municipalitatea
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din Abonotcichos începe construirea unui templu, iar Alexandru revine în Iară cu mare pompă, Îmbrăcat
Î n tunică

de purpură cu margini albe, mantie albă şi purtând În mână o sabie Încovoiată, pretinsă a lui

Perseu.
Alexandru va îngropa în fundatia templului un ou

de gâscă, În care Închisese un pui de şarpe; a

doua :li, simulând o stare de extaz, dezgroapă şarpele şi-I prezintă ca pe o nouă ipostază a lui Asclepios.
După

acest episod, el va prezenta şarpele adus de la Pella drept şarpele din fundaţia templului şi-l va numi

"fiul cel mic al lui Zeus".
Făcând următorul pas spre fundamentarea cultului. d se arată În faţa concetăţenilor În ţinută de
mare gală, cu şarpele Înfăşurat pe trup şi purtând un cap de

pânză cu bot de câine şi plete de om. Ca preot

al noului zeu, el oferă oracole celor care erau dispuşi să plătească pentru aceasta, Întreţinând În acest scop
un număr de secretari şi informatori. Oracolele erau de două tipuri - în scris şi prin viu grai (autofone),
iar noul cult Îşi va întinde rapid faima până la Roma intrând chiar şi În mediul senatorial. Astfel, P.

guvernator al Moesiei Superior", se căsătoreşte la 60 de ani cu fiica

Mummius Sisenna Rutilianus,

profetului, iar Împăratului Marcus Aurelius i se oferă un oracol În timpul războaielor marcomaniee.
Alexandru a rânduit �i mistere ale acestui cult, care erau serbate timp de trei zile. Ele Începeau
cu un blestem aruncat asupra ateilor, creştinilor şi epicureilor; În prima zi era reprezentată naşterea lui
Apollo şi unirea lui Cll Corones, mama lui Asc1epios. A doua zi era Închinată naşterii lui Glykon, iar În
ultima zi er,. Înfăţişată căsătoria lui Podalciros cu mama impostorului şi dragostea Selenei cu Alexaudru.
Este interesant faptul că Alexandru acordă o atenţie specială creştinilor şi epicureilor, În care vede
,

principalii săi duşmani. In secolul al li-lea, biserica creştină pare a fi În expansiune în Asia Mică şi are
personaje importante: sfăntul Polycar din Smirnas, apologeţii Quadratus, Apollinarius, Mi!tiade, martirul
Thraseas episcop de Eumenia". Epicureii se găseau printre duşmanii lui Alexandru prin doc.!rina lor
materialistă şi prin scopul unnărit - plăcerea În repaos, poziţii de pe care respingeau orice trăire mistică.
,

In cadrul noului cult

avem O seric de elemente asiatice. puse În evidenţă de Robert Turcan - mitul

lui Bel Endymion şi al Sclcnei'\ ca şi referirea la Perseu, personaj important şi În alte culte micro
asiatice". Bel Endymion era un păstor de o mare frumuseţe de care se Îndrăgosteşte zeiţa Selena, care
obţine tinereţea veşnică pentru el din partea lui Zcus; in a trcia zi a misterelor era înfăţişată dragostea
dintre Alexandru ş i una din credincioase,

care

O

întruchipa pc Se1ena. Răspândirea noului cult a fost

favorizată şi de faptul că şarpele juca un rol important În unele culte tracice, cum ar fi al lui Sabazios".
Acesta era o divinitate asemănătoare cu Dionysos, zeu al naturii, vegetaţiei şi fecundităţii, sărbătorit prin
mistere şi rituri de comuniune cu zeul; ca simbol al acestuia avem mâinile votive, cu degetele grupate
pentru "benedictio latina" şi decorate cu simboluri magice şi atribute ale zeului - şarpele, conul de pin,
berbecul"'.
,

Zona de răspândire a cultului poate fi stabilită pe baza ştirilor literare şi arheologice. In acest sens,
Lucian vorbeşte de regiunile locuite de bithyni, galati şi traci, unde noului zeu i se fac

reprezentări ca

picturi, icoane de aramă şi argint''. Descoperirile arheologiec se pot grupa În două mari categorii:
(1) altare şi obiecte de cult şi (2) monede.
,

In prima categorie intră două altare cu dedicaţie descoperite În Dacia", iar în Macsia Inferior
avem statuia zeului descoperită la Tomis" (v.lig. 1) şi

menţionarea ullui preot al lui Glykon la Histria pe

la 140-160'0 În Cesareea Troketa (Lidia) apare o referire la Glykon din Paphlagonia, Într-unul din
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pletele umane sunt lipite de cap şi despărţite În şuviţe, crcând impresia că ar fi ude". Alte două statuete
sunt din bronz, una descoperită în a�ora din Atena şi databilă sub dinastia Antonină ", alta care se
găseştela Boston şi este databilă sub Severi"; ambele sunt de dimensiuni mici şi e posibil să fi fost purtate
ca amulele:u,.
Monedele cu reprezentări ale lui Glykon, cunoscute până azi, au fost emise la Abonoteichos17,
Nicomedia", Cal1ati,;'9 şi În zona Dalma\i<1f' . Cronologic, ele acoperă o perioadă largă de timp, de.
Cronologic, ele acoperă o perioadă largă de timp, de la Amoninus Pius la GalJienus şi iconografia este
relativ unitară - şarpele apare cu bot de câine şi plete umane, singur sau Însoţit de Asclepios". O notă
discordantă o fac monedele din Nicomedia, unde şarpele apare cu cap de om, dar se poate considera că
e vorba doar de un gust local, de o reacţie grecească la ceea ce părea a fi un gust barbar, venit din Asia".
,

Intre documentele atribuitc cultului se numără un cenotaf de la Parium şi o gemă de la Paris",

pe care apar Glykon şi Acseulapius. Conform Însă ccrcetărilor mai recente", acestea ar trebui excluse:
în inscripţia de la Parium nu ar fi vorba de falsul profet, ci de eroul mitic Paris-Alexandru (Macedon),
iar pe gema de la Paris ar fi vorba de şarpele Chnoubis cu care Glykon a fost adesea confundat, lucru
evidenţiat şi de Robert Turcan".
Cultul şarpelui Glykon a fost dublat şi de cultul falsului profet, ca descendent din Podaleios şi
,

Perseus, dar şi ca mitic ctitor X�(o�T]C; al unui oraş grecesc". In această calitate a putut fi adorat datorită
faptului că oPţinuse de la Marcus Aurelius dreptul de a schimba numele oraşului său natal, Abonoteichos,

in numele mult mai sonor de lonopolis37.
La acest şarpe se remarcă apropierea de mai vechiul AscJepios-Aesculapius, noul zeu fiind o
sinteză intre Apollo şi Aesculapius". Pe lângă atributele sale de zeu vindecător, noul şarpe avea şi
atribuţii de divinitate oraculară, acesta fiind unul din elementele care au atras muili credincioşi către noul
zeu; succesul de care s-a bucurat noul cult În epocă a fost Însă lacilitat şi de politica dusă de Alexandru,
carc Îşi orienta credincioşii şi spre oracolele tradiţionale, al căror sprijin l-a obţinut pe această cale".
Glykon Îşi atrăgea credincioşii şi ca zeu al fecundităţii, existând convingerea că poate determina
,

maternitatea la femei. In acest sens vorbeşte inscripţia de la Cesareea Troketa40, În cuprinsul căreia un
preot al lui Apollo Soter, Miletos; se dă drept fiu al lui Glykon Paphlagonos.

Pc lângă aceste cauze, răspândirea noului cult În Dacia şi celelalte provincii ale Imperiului
Roman ar putea fi atribuită şi unei "mode" de la mijlocul secolului al II-lea", perioadă În care se remarcă
şi tendinţa de Înlocuire a imaginii divinităţii prin atributele ci, lucru obervat pentru Dacia42 , dar valabil
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şi la scara Imperiului.
Cultul şarpelui Glykon nu este singurul cult apărut şi dezvoltat în perioada secolelor II_III", dar
are avantajul de a fi mai bine cunoscut decât altele datorită povestirii lui Lucian din Samosata (alt cult
apărut în secolul II este al favoritului împăratului Hadrian, Antinous).
Perioada secolelor ll-IJI, a fost definită ca o perioadă de avânt a cultelor orientale, mai ales în
secolul allll-Iea, În paralel cu o îndepărtare a populaţiei de panteonul clasic. Procesul poate fi considerat
normal"; panteonul clasic era în uz de o bună bucată de timp, iar simbolistica lui se tocise, Îşi pierduse
elementele de atrcţie. Pe acest tărâm veneau religiile orientale cu elemente spectaculoase (mistere,
promisiunea salvării şi mântuirii, contactul direct cu divinitatea), astfel Încât mulţi erau atraşi spre aceSle
religii. Se poate considera că această nevoie de credintă e ceva superior acestei lumi, este o necesitate
general umană, menită să satisfacă latura afectivă ce predomină în fiecare din noi.
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