
RADU OCHEŞEANU 

o GEMĂ GNOSTlCĂ DESCOPERITA LA CONSTANŢA 

Necropole!e tomitane, intens cercetate în ultimul deceniu, au dat 
la iveală un preţios material arheologic 1. Pe baza inventarelor funerare 
s-au putut surprinde, nu rareori, unele aspecte inedite din viaţa Tomi
sului, ori aspecte despre care nu posedam, pînă atunci, decît o sumară 
informaţie. 

Printre obiectele depuse în mormintele din Tomis se aflau şi un 
număr de pietre gravate 2. Acestea împreună cu alte cîteva geme, des
coperite la Mangalia 3, Mangalia Nord r, şi Adamclisi 5, au alăctu.it o 
mică dar interesantă colecţie, acum păstrată în Cabinetul Numismatic 
al Muzeului de arheologie Constanţa. In această colecţie este de remarcat 
un inel împodobit cu o gemă gnostică. Dată fiind raritatea unor astfel 
de exemplare în partea nordică a provinciei lVloesia Inferior 6, credem 
că este necesar a face cît mai grabnic cunoscut acest abraxas. 

1 Rezultatele cercetărHor din necropolele Tomisului au fost pUblicate parţi al 
de M. Bucovală, Necropole denistice la Tomis, Constanţa 1967 ; V. Barbu, Consi
deration chTonologiques basees sur les donnees fournies par les inventaires fune~ 
raires des necropoles tomitanes, În Studii Clasice III, 1961, pp. 175 şi urffi.; 
M. Bucovală, Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis, în Pontice l, 
1968, pp. 269 şi urm. j V. Barbu, L'incineration et l'inhumation a l\!poque 
Tomaine a Tomis, în Studiem ZUT G eschichte und Philosophie des Altertums, 
AJ-rademiai Kiad6, Budapesta, 1968, pp. 372-376. 

2 Parte publicate de M. Bucovală, Noi morminte ... pp. 278 şi 293. 
:l In jurul anulu i 1960 s-au descoperit la Mangalia, în condiţii astăzi necu

noscute, trei geme, din care se mai află în muzeu doar una. 
t, A. Rădulescu, C. St&vru, Un sa1'cofag de sec. II e. n . de3-Coperit la Man

galia Nord. în mss. 
;) Gemă descoperită de asist. univ. M. Munteanu în sectorul de sud al 

cetăţii Tropaeum 'frajani. 
G O gemă gnostică, dataiă la sfîrşitul sec. III - începutul sec. IV e.n., s-a 

descoperit mai de mult la Dinogetia. Cf. Gh. Ştefan, Dinogetia, r, în Dacia 
VII-VIII, 1937--'1940, pp. 419-421, fig. 28. 
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Inel de plumb cu gemă. Inv. 993 

Acest inel a fost descoperit în 1961 pe locul gării vechi, în groapa 
de fundaţie a blocului B 2, într-un mormînt de înhumaţie. Alte detalii 
necesare, asupra sexului. sau poziţiei în care a fost inhumat defunctuJ, 
lipsesc astăzi 7 Mormîntul este datat pe baza materialului ceramic în 
sec. II-III e.n. s. 

Inelul de plumb (fig. 1) se află într-o stare de conservare pre
<:ară. Lipsesc partea inferioară a inelului ca şi o parte din chaton. 

Inelul, lucrat dintr-o fîşie de plumb, ce se lăţeşte spre partea 
superioară, este decorat cu patru benzi reliefate ce se opresc în dreptul 
IăcaşuJui pentru piatră. Chatonul are o formă octogonală, cu marginile 
înălţate pentru a prinde piatra. 

Gema din calcedon verde-gălbui este tăiată în trunchi de piramidă 
octogona1ă. Dimensiunea feţei superioare: 12 mm X 9,5 mm. 

Pe suprafaţa bazei mici este gravat un şarpe ce priveşte spre 
stînga, cu partea inferioară a trunchi ului încolăcită, avînd un cap de 
leu ,ce poartă o ,cunună formstă din nouă 'raze 9. Din cîte am putut 
observa prin partea ruptă a lăcaşului, şi reversul, prins în inel, este 
decorat probabil tot cu motive gnostice. 

Pe gemă se află încrustat chipul zeităţii egiptene Chnoubis 10. 

rnsă. nu este în intenţia noastră .. a stărui în acest articol asupra tuturor 
aspectelor legate de cuJtul acestei diVinităţi originare din Egiptul de 
Sus 11. La acest moment, ne interesează numai două din aspectele, ce 
ar putea să clarifice prezenţa acestei amulete la Tomis. 

Primul aspect se referă la căile de pătrundere. a influenţelor, 
iar mai apoi a prezenţei cultelor sincretice de origine egipteană, precum 
.şi a obiectelor legate de aceste credinţe în ţinutul de la Dunărea de J os. 
Această latură priveşte şi prezenţa cultului şarpelui Chnoubis, în cadrul 
larg al cultelor egiptene, ce se răspîndesc începînd din epoca ele
nistică în aria civilizaţiei greco-romane. Pentru cultul zeului Chnoubis 
începuturile răspîndirii se explică prin preferinţa acordată amuletelor, 
pe care era gravat chipul său ", legată tocmai de acele aspec te de 
,caracter magic al cultelor orienta'le, ce pătrund în credinţele vremii, 
privind puterile divinatorii, apotropaice, a unor asemenea simboluri. 

7 Nu am găsit vreo altă indicaţie în rapoartele de săpături, în Catalogul 
inventar şi în fişa obiectului întocmită de V. Barbu, care răspundea la acea dată 
de cercetarea necropolelor tomitane: vezi şi C. Scorpan Prezenta şi continui
tatea getică în Tomis şi CaHatis, în SCIV 21, 1, 1970, pp. 83-84, nr. 22. 

8 Materialul ce!1amic din mormînt este datat în sec. II-III e.n. Cf. C. Scor
pan, op. cit. p. 83. 

9 Această reprezentare a zeului Chnoubis a fost interpretată de desco
pedtorul ei şi trecută în fişe şi catalog drept un animal marin (sic!) cu COIiP 

de şarpe şi cap de leu. 
10 Daremberg-Saglio, Abraxas în Dictionnaire des Antiquites grecques et 

romaines, p. 10. 
11 O scurtă introducere în istoria acestui cult, precum si bibliografia 

adecvată la Alexandra Dimicrova, rCMII - aMy.lJ:eTlI C rHOCTI1.'-IeCKH H306pai!\eHH}{ în 
ApKeo.nonm 3, 1968, Sofia, pp. 24 şi urm. 

12 Mexandra Dimi~rova, op. cit., pp. 24-25 . 
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19mm 

Fig. 1. Inel de plumb ClI gemă gnostică 
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Un rol important în pătrunderea unor culte străine Într-o regiune 
oarecare îl au dintotdeauna relaţiile comerciale de durată. Pentru. 
cetăţile din Pontul Stîng legături de caracter comercial cu Egiptul În 
epocile elenistică şi romană sînt dovedite şi prin ceramica de lux 
produsă la Alexandri,a J3, precum ş i prin monede ptolemaice 1f" iar 
mai apoi alexandrine 1:> descoperite la Tomis. 

F ig. 2. Gemă gnost ică o llh i tă cu imag inea zeului Chnoubi!>. 

Pentru prima oară aflăm de existenţa unui cult egiptean la 
Histria încă din sec. III î.e.n. 1G) iar, în epoca romană, la Tomis sînt 
atestate cultele divinităţilor egiptene Isis şi Harpocrate 17. Mai ales, 
nu trebuie să uităm a aminti aici, în strînsă legătură cu subiectul ce 

1:J Cupa plolemaică este publicată de M. Bucovală, op. cit., pp. 285-289 
şi fig. 14-15. 

1', Ra'dl.! Ocheseanu, Monede elenistice descoperite pe teritoriul Dobrogei,. 
partea l, Monede ptolemaice, în mss. 

1:, Amintim a ici e .g. numai tezauml de monede alexandrine descoperit la 
Constanţa in 1936; C. Secăşanu, Noi descoperiTi monetare, 2) D epozit de 
monede alexand1"ine găsit la Constanţa, în CNA XIII, 109, 1938, pp. 14-17. 

lG O inscri.pţie datată la mijlocul sec. III e.l1. se referă la proiectata intro-· 
ducere a cultuiui zeulu i Sarapis în cetatea Histria ; el. D. M . Pippidi în DID r, p. 262 ~ 

1; Pentru atestarea cultului zeiţei Isis vezi G. Bordenache, Cantributi per 
-una staria. dei culti e delL'arte nella Tomi d'eta Tomana în Studii Clasice VI .. 
1964, p. 175 şi fig. 20-21. iat' pentru perechea fsis , Harpocrate vezi D. M. Theo
dorescu, Monumente inedite din Tomis, în BeM! 8, 1915, pp. 76-77. 
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ne preocupă, gema gnostică descoperită mai de mult la Dinogeţia, 
datată de descoperitor la sfîrşitul sec. III e.n. - începutul sec. IV e n. 
şi despre care s-a emis ipoteza că ar aparţine )Junui soldat rom.:m, 
poate un gnostic, venit din mediul creştin al Siriei sau EgiptulUI·· 1"-

Alături de pătrunderea cultelor orientale prin in lermediul legi
unilor Romei, nu trebuie să uităm că adoptarea cultelor şi obiectelor 
de cult orientale - egiptene pe teritoriul dintre Dunăre şi Mare, 
veni'te pe calea m:1rii, se va face încă din perioada anterio'are cucerirli 
romane, aşa cum indică mărturiile de mai sus, prezentate aici foarte 
sumar. Şi această a doua cale, ruta n1aritimă, ni se pare a fi principala 
cale de pătrundere a cultelor orientale in provincia de la Dunărea 
de Jos IV. 

Cel de al doilea aspect, de majoră importanţă pentru destinele 
cultului acestei divinităţi, se referă la faptul că Chnoubis este asi
milat de mediile paleocreştine. Astfel cultul său se leagă acum de răs
pîndirea creştinismului în secolele II-III e.n., iar imaginea sa devine 
una din principalele simboluri mistice ale gnosticilor - ophiti 20. 

Inelul găsit la Tomis este o bijuterie puţin preţioasă. Metalul 
din care este lucrat, plumbul 21, nu are o valoare în sine, dar a fost 
folosit ca şi piatra semipreţioasă 22 pentru calităţile magice, cu care 
le înzestraseră credinţele vremii, sub influenţa cultelor mistice orientale. 

Considerăm că inelul nu a fost folosit de proprietarul său ca 
o banală podoabă 23, mai ieftină, dacă acesta ar fi fost puţin avut. 
Mai degrabă, inelul a fost purtat de o persoană, care cunoştea valoarea 
simbolică deosebită a talisman ului. 

Este foarte probabil ca purtătorul amuletei să fi fost unul din 
primii paleocreştini atestaţi 1a Tomis . Interesant de semnalat, ni se 
pare, că restul inventarului funerar indică cu siguranţă faptul că 

de.functul nu era un greco-roman) ci mai curînd un element băştinaş, 
un get 2'1. 

:18 Vezi mai sus nota 6 ; 1. Barnea in DID II, p. 38l. 
19 Intr-un sens apropiat se pronunţă şi 1. Barnea în DID II, p. 379. 
20 Daremberg-Saglio, op. cit., p. 10 ; E. Babelon, Le jaux prophete Alexandl'e 

d'Abonotichos în Revue Numismatique, 1900, pp. 28- 30. 
21 Pentru calităţile magice acordate plumbului sub influenţa credin ţ.elor 

mistice ale vremii; D. Tudor, Intorno al culta dei Cavalie-ri danubiani in Dacia 
NS, V, 1961, p. 318. 

22 L . Ţeposu-David, Geme antice în Muzeul raional Zalău in Probleme de 
muzeografie, Cluj, 1960, pp. 226- 227. 

23 PJetre grav.ate, montate in inele de aur, sînt folosite în mod obişnuit 
la Tomis, sau în necropolele din M'angalia Nord; e.g. M. Bucovală, op. cit., 
pp. 278 şi 293 ; A. Rădulescu, C. Stavil'u, op. cit. in mss. 

2,> MOlimîntul conţine ca ofrandă funerară ·un opaiţ, vas-a!umătoare navi
form, lucrat cu mîna. Un exemplar asemănător s-a găsit la Dinogetia, aflat la: 
Muzeul de arheologie Constanţa - inv. 4.776. Cele mai apropiate analogii 
cunoaştem, pînă in prezent, la Mirmekion şi Ilurat. De asemenea şi cuţitul curb
aflat în inventarul funerar este caracteristic populatiei geto-dace; ef. C. Scor
pan, op. cit., pp. 83-84, nr. 22, cu discuţia respectivă; C. Scorpan, Imitaţii getice 
după opaiţe g'l'eco-romane, Pontice, II , 1970, p. 258, nI'. 5, 6 şi fig. 12-14. Totuşi 
incHnăm să credem că tipul de opaiţ naviform este legat si in :tona pontică 
de cultul zeiţei egiptene Isis; pentru Pompei vezi Robert Etienne, Viaţa coti
diană la Pompei, Bucureşti, 1970, p. 223 şi nota 57. 
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Dacă ne gîndim că Şl m celelalte părţi ale Moesiei Inferior, pe 
,teritoriul Bulgariei, s-au găsit alte două geme înfăţişîndu-l pe 
'Chnoubis 25, fără a mai insista aici asupra descoperirilor de acelaşi gen 
,din Dacia 2G, putem presupune o destul de mare răspîndire, la epoca 
respectivă, a unor creştini în această provincie 27. Este probabil ca în 
sec. III e.n. posesorii acestor amulete de caracter gnostic- ophit să nu 
fie numai creştini izolaţi, ci să fi făcut parte din mici comunităţi paleo
creştine. Nu este exclusă posibilitatea ca un creştin izolat, sau chiar 
"ii o comunitate ·creştină, să fi existat la Tomis "", poate chiar înaintea 
mijlocului secolului III e.n. 29. 

GEMME GNOSTIQUE TROUVJ>E A CONSTANTZA 

On presente une gemma abraxea, trouvee dans une tombe appartenant 
probablement ii un gnostique-ophite. 

L'inventalire de la tombe est date, en partant d'une lampe tournee a la 
main, du IIe-IlIe s. de notre ere. 

La gemme, montee dans un anncau de plomb, est probablement l'une des 
plus anciennes pieces paleochn~tiennes de Dobroudja et de Torni. 
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Fig. 1. Anneau de plomb, ii gernme gnostique. 
Fig. 2. Gemme gnostique ophite, portant l'image du dieu Chnoubis. 
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gravate romane de la Celei. şi Orlea in SCN III, 1960, p. 378, fig 2; precum 
şi piesa de la Porolissum publicată de L. Teposu-David, Un nou abraxas de la 
POTolissum în SCIV X, 2, 1959, pp. 463-467. 

'Il Asupra creştinismului în Dobrogea secolelor III-IX e.n. vezi 1. Bar
nea, Persecuţia împotriva creştiniZor în Dobrogea II, pp. 378-381, in care sînt 
prezentate mărturii certe începînd cu mijlocul sec. III e.n.; C. Iconomu, Noi 
morminte paleocreştine la Mangalia, în Pontice II, 1969, pp. 81 şi urm.; iar 
mai nou 1. Barnea, Apropos des origines du christianisme en Scythie Mine-ure, 
în Dacia NS, XII, 1968, pp. 417 şi urm., unde, reluind problema, aut-Orul pre
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care. le...:a aflat în necropo1ele Tomisului; V. Barbu, op. cit., p. 375. 
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pentru sec. I-III e.n.; ef. V. F. Gaidukevici în MIA 25, 1952, p. 176, fig. 78; 
ş i Ilur.at pentru sec. II-III e.n.; ef. V. F. · Gaidukevici în MIA 85, p. 45, fig. 
32/3 ; E. G. Kastanaian in MIA 35, p. 278, fig. 4/ 1. La Tomis, mormîntul a fost 
datat pe baza acestui vas, singurul obiect ceramic, în sec. II- III e.n. şi nu 
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mijlocului sec. III e.n., cînd avem primele mărturii sigure asupra existenţei unor 
creştini în Scythia Minor. 
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EINE GNOSTIKER-GEMME AUS KONSTANZA 

Zusammenjassung 

Es \\7ird eine Gemma abraxea dargestellt, die in einem Grab in Tomis 
gefunden wurde und wahrscheinlich einem Ophiten geh5rt hatte. 

Das Grabinventar wird anhand eines handgearbeiteten OUămpchens in 
das 2.-3. Jh. datiert. Die Gemme ist in einen Bleiring gefaGt und ist wahr
schein1ich einer der fruhzeitigsten frUhchristlichen Funde in der Dobrudscha 
und in Tomis. 
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Abb. 1. - Bleiring mit Gnostiker-Gemme 
Abb. 2. - Ophiten-Gemme mit dem Bildnis des Gottes Chnoubis 




