lVIISIONARISMUL ŞI îNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI îN SCYTHlA
MINOR
VIRGIL LUNGU
Considerăm superfluu să mai amintim importanţa maior~l a creştinis
mului pentru istoria ţării noastre, proces complex care dim pr eună cu cel al
romanizării au const ituit coordonatele de bază ale naşterii şi cre:,terii poporului român 1 . Aceeaşi dihotomie în procesul plămăuirii noastre etnice este
surprinsă în t ermeni foarte sub ti li şi de 1. Popescu-Spineni, care consideră
creştiuismnl ca pe un proces psih ic, iar romanizarea fa pe unul fiziologic 2 .
Primele date conexe cu începuturile creştinismului la daco-romani
ne sunt oferite de o serie întreagă de scrieri antice care se referă cu predilecţie
la Scythia. ]\,ici nu este de mirare , deoarece pentru ţara noastră primii creş
tini au apărut în Dohrogea, regiune integrată prima în orizontul cultural
al Imperiului Roman, comparat de către L. Duchesne cu "patria creştinis
mului" . De la început, religia lui Christos a avut o dezvoltare rapidă, atât
pe orizontală (întinderea pe care a cuprins-o), dar şi pe vertica lă, în sensul
câştigării unor largi straturi sociale a le timpului.
Despre răspândirea creştinismului avem ştiri cu caracter general care
au în vedere întregul Imperiu şi ele nu trebuie desconsiderate în tqtalitate,
mai ales atunci când se referă, e adevărat, tangenţ i al, şi la regiunile noastre 3 .
Evident aceste ştiri nu pot constitui dovezi apod ictice, dar vestirea Cuvântului Domnului la care se referă Sfântul Pavel şi Iustin Filosoful a fost probabilă în spaţiul geografic "scitic", aşa cum vom încerca să dovedim în studiul de faţă. O caracteristică a creştinării poporului român, în raport cu celelalte popoare vecine, constă În aceea Cri acest proces n-a fost opera impusă de

1) H... Vulpe, în De l.a DU1-lc!re la ..I\! are. Jllc7 r Lurii istorice şi mONumente de artâ M'f,litină,
1979, p. 21.
2) I. Popescu-Spineni, Vechimea cr{'~tin-isnÎ,nlt!i la, români, Bucureşti, 1934, p. 43.
3) EPistola către Colos""i CI SfâNtului . .Jpostol Pavel, 3, 11: "Unde nu mai este Elill şi
Iudeu, tăiere imprejur şi netăiere imprejur, barbar, sc it, rob ori liber, ci toate întru tot Hristos";
Iustin 1\1:artirul şi Filosoful, Dialogu!> Tn}hor!e i·udaca: · "l\U există. neaDl l a care să nu se fad'\,
Galaţi,

rugăciune

în nume1e lui Hristo..;",

298

V iRGIL L U :'>IG U

anumiţ i c onducător i politici la o dată anume din istorie . Poporul român
"s-a n ăscut creş tin în mod spont an , natural, odată cu formarea romanităţii
sale. Koi sun tem români fiin d c ă suntem cr e ştini şi creştini fiindcă suntem

români " ~ .
Începuturile noii religii nu pot fi precizate cu stricteţe, dar oricum
sunt anterioare pri mului docum ~ n t scris, de n e tăgăduit, ACTUL MARTIRlC
al S fin ţ ilor Epict et şi Astion 6 . Int re ş tiril e care atestă o creştinare timpurie
la daca-romani se num ără si cea of e ri tă de Tertullian 6 la sfârsitul secolului
al II-lea d. Chr . sau începutul celui urmrltor . t-nii cercetători c'ontestă obiectivitatea lui Tertullian, acuzându-l de apologism şi căutând a-i contrapune
un t ext a l lui Origenes?, prin care să-i anuleze mărturia 8. Pe aceeaşi poziţi e
se situ ează şi D. M. Pippidi, refuzând Apostolului Andrei opera de misionar
în Scy thia , invocând, printre alte argumente, pasaje aparţinând unor scriitori bi s e riceşti din veacurile IV şi V - Grigore din N azians, Theodoret de
Cvr, P seudo-Chrisostomul, Hieronymus , Gaudentius din Brescia si Paulinus
d;n ~ola - care plasează activitatea d e misionar a amintitului' apostol pe
pămân t elenic 9 . Dar tot atât de ad e vărat este că şi afirmaţiile lui Origenes
au un v ăd i t caracter apologetic, m enit a-l combate p e păgânul Porphyrios,
care tăg~lduia cuvintele Mântuitorului din Evanghelia lui Matei10 . Dar alt
pasaj , atribuit tot lui Origenes ll pe baza indicaţiilor lui Eusebiu 12 , confirmă
misionarea Scythiei ele către Sfântul Andre i, venind astfel în contradicţie
cu primul (Comentariile la Matei, 39)13. Faţă de aceste texte antice, alţi
învăţaţi au adop tat o poziţ i e l!lai conci liant ă, ca de pildă C. Auner 14 , considerând "p robabilă" predicarea Sfântului Andrei în porturile maritime ale
' ) R. Vulpe, op. cii., loc. cii.
0) Studiu l l11arti"i şi sfinţi îl'! Dobrogea-, c u Întreaga bibliografie la Em. Popescu, in Studii Teolog ice, 12 , Nr. 3-4, 1989, p. 12-20.
li) T ertullian, Adv. JlId. , 7 , în Izvoare Pl' i" j,-,d istoria Româ"iei, Bucureşti, 1, 1964.
p. 6 40 : ,,'" dif<.:ritcl e ncanluri din provinciile Galliei şi cele ale sannaţilor, dacilo r, germanilo r, sc iţilor şi a le 111ultor neamuri ş i provincii îndepărtate ... <t.
' ) Origenes, Vechea tălmăcire a. eO;Hentariilor la jYlalei, 39, 858, in lcvoare privittd istoria
României , 1, Bucureşti, p. 717: "Ce să mai spunem de britani sau de germani, care locuiesc
]a Ocean ; ori de barbarii daci, sarmaţi şi sciţ i , dintre ca re cei Inai lTIuJţi încă n-au auzit cuvân tul Evall gheliei, dar 11 vor auzi, chiar l a sfârşitul lumi.i".
8) V. Pârvan, Cont-ribaţii ePigrafice la isloria ,'eclte a României, Bucureşti, 1911 , p . 75_
") D. M. P ippidi, Conl,.ib"ţii la istoria veche a Românie·i. Bucureşti, 1967, p. 4814.96, face o arnpIrt aJla liză asupra izvoarelor literare a le creşt inism ului daCo-r0I11aU, cu Întreaga
bibliog rafie.
10) Matei, XX IV, 14: "Şi se va vesti ac eastă Evanghelie a împ,irăţi e i peste tot păm iln
tul , spre ll1ărtu ri e neamuri l or , şi atunci va fi sfârşitul .
lI } O rigel! cs , Dit~ ca'r tea a III-a a COJ Hl'ntariilor lui Origenes la Gen,ezri, În I zvoQ.1'e prll.lin cl
istoria Româ niei , Bu c ureşti, 1, p. 7 17 : .. Când s finţii a post oli ş i ucenici ai lI1ântu itofuiui nostru
s-au răspândit in toată hllnea , TOtl1a, după cum spun e tradiţia, a prinlit (prin tragere la sorţi )
Parţia, iar Andrei S c i.ţia , .. ".
") ElIsebiu de Cesareea, Isi. bis., III, 1: " Câ nd Sfinţii Apostoli şi uce nici ai Mântuitorului n0s trtl s-au răspândit peste intreg pământu1, lui T oma, după spusele Tradiţiei, i-a căzut
la sorţi ţ:lra parţilor, lui Andrei, Sciţia, lui Ioau, Asia, unde şi-a petrecut viaţa până ce a venit
l a Efes'.
ll

" ) A. Harnack, Die l\lission ""d Altsbreit-u ng des Christentums in dm drei ersten Jahrhunderte!1, Leipzig, 1924, p . 109-110, care arată
această contradicţie se exp lică -prin cont aminarea a două surse diferite (o tradiţie anon imă şi Origenes). în capitolul lui Eusebius .
a) C . Auner, În Revista catolica, 1, 19 12, p . 40-58.

c"

MISIONARI~-lYI U L Ş I

î N CEPUT U RILE CRE Ş T IN ISl\Uj L Ul îN SCYTI-JlA

299

Dobrogei şi nu exclude ChIar posi bilitatE'a pătr u nd erii în interiorul ţării.
T ot cam în sensul acest a se pro pll Il ţ~l si R. l\' etzhammer 15 , iar Într-o omilie a
falsului Athanasie se yorgeşt e despre misit:nea Apostolului Andrei printre
greci si b arbari 13 . Să fi e oare yorha de grecii din ora şe le maritime cl obrogene
şi

r-a!"barii din stânga

r)u n~1.rji?

Pc o

poz iţi e fa"t/o rabl1ă misionării

Sfântului

Andre i în Scynthia se situ eaz ~l A . Yf'kE l i ~i 1. POPPSCl1-Spineni 18 .Majoritat ea istoricilor români şi ma i cu seam;l CC? a teologi lor au văzut ca po s i b ilă
activ itat ea ITiisionară a des aminti tului apostol în Scythia, p e care Z. Zeiler o i de ntifi c ă cu Dobrogea19. P r~ di carea acestui apostol în părţi le noast re
îşi g[lse şte un \'iguros punct (k spri jin în H ipolit RomanuFo şi în Doctrina
si riacă a Apostolilor 21 1. E JlrUn anu "ede în Gotbia r egiunea de est a Dacici carpatice 22 , iar după unii autori patristici a ria misionară ar fi cuprins
zone mai mari din Peninsula Balc ani că~:l, aducând ca argument tradiţia his c:r ic e ască cuprinsă în S y naxari'l1i11 EcClesiae C0l1slanlinopolilanae24 , care
arată că: "lui Andrei, cel dintâi chemat, i-au căzut la sorţi Bitinia, părţile
Pontului Euxin şi ale Proponticlei, cu ceU,ţile Chalcedon şi Bizanţ, Macedon ia , Thracia şi regiunile carc ajung pflllă la Dunăre, Thesalia, Helada,
Ahaia". Un alt izvor din Synaxarium hce referire la faptul că sffmtul Andrei
a hirotonit ep iscop la Odyssos (Vama) pc ucenicul său Amplias sau Apian 25 •
Apoi istoricul bizanti n din secolul al XI'I-Iea, Nichifor Callist Xantopoulos
ne sp nne că pro\'inciilc evanghelizate de apostol sunt : Capadocia, Galatiya şi
Bithini a din Asia Mică, după care trece " în pustiuri le scitice" , desigur în
Dob rogea de az i. Aceasta trediţie este conservată ş i în scrierile român eşti
din veacul al XVII-lea, mai precis la mitropolitul Dosoftei al nJoldovei,
care ne relat ează : "Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorţi) Bitinia şi Marea
N e agră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizanţea, unde-i acum Tarigradul, Tracia şi Macedonia şi sosind la Dunăr e, ce-i zic Dobrogea şi altele
ce sunt pe Dunăre, Tesalia şi acestea toate le-a umblat".
1,» )
şi

H.. ).~(: tzhalnln cr, f) ic cftristlieh f n Altertihn e. r dci' D obrud.scha., Bukarcst, 1918, p. G

ur m .

"') D. i\1. T'ippidi , op . cit ., p. 489 , nota 20.
17) A. Yc:lcu, eoitii-iau i i1: la tTt ş!Înis : nn ! da.(o -ro:n.aH , sec . J - IV, Bucur eşti , ·19.')6, p. 20 .
18) 1. Popcscu-Spineni, op. cit., p. 6 - 44, mai cu scarM, p. 43 .
19) 1. Ze iller, Les o1'1:gines c;~rdiie;tHe5 daHs les p;-'ovinces de li Enzp-ire ?C
o11lain, Paris, 1918,
p. 38-30.
20) Hipolit Romanul, Pairologia. Gracca , Ed. J. :\'iigne, X, Paris, 1857, in l :voG-l'e!e
priv ind istoria. României, 1, Bucureşti, 1964, p. 712: "Andre i a vestit (cuvântul Evangheliei)
sc iţilor şi tracilor. EI a fost răstignit l a Patras in Achaia, (hillcllcgat) in p icioare de nn mi'tslin
şi este ini110nnântat acolo",
21) ,V, Cureton, Aneient Syriac Docum cnts, London, 1864, p. 31, apucJ H. A . Lipsius,
Die a.pokrYPhen Apostelgeschichten wrd Apostellcgenden, Tlraunschweig, 1883, 1, p. 604; ap"d
D. M. Pipp idi ,op. cit., p. 489 - sc ·indicr, Niceea, Nicomcdia, Dithinia şi ... G othia .
") r.. l{(,rnureanu, in Ortodoxia, 26, llr. 1, 1974, p. 169.
") Em. Popesc u, in MitropoJia Ba natului , 4, 37, 1987 , p. 36.
01) Synaxariu,." Ecclesia.c COllstantin opolitwMc, cd, H. Dclchayc, (Propylaenm aci Ada
Sa nctorul11 Novcml.:ris), 13rnxellc", 1902 , c". 265-266; aPlld 1. H.ămurcanu, op . cit. , p. 170.
25) IbidEm,; 1. G. Contan, Scriitori biscric8{i t i din elJoca strârmnână, Bucureşt. i • 19 79,
p 291, mata 19.
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Amintirea Sfântului Andrei transpare cu toa t ă claritatea Ş I m colincredinţele sau folclorul dobrogean 20
Chiar dacă izvoarele istorico-liter are prezentate aici succint sunt uneori
ambigui şi contradictorii, pătrunder e a cr e ştini smului în Dobrogea în că d in
primele secole după Christos ni se pare logică în contextul l egătur i l or multiple ale oraşelor vest-pontice cu r egiunile Orientului, unde creşt i ni smul se
născuse şi con solidase deja.
Înd din epoca e leni stică îşi face simţită pr ezenţa În oraşel e Scythi ei
Minor o serie de di v inită ţ i orientale , dar perioada de maxim ă r ăspând ire
corespunde primelor veacuri d upă Christos. La Histria aflăm ele ex i s t enţa
unui cult egiptean încă elin sec. III î.Chr. 27 , dar începând cu stăpânir ea romană pătrund, prin intermed iul m ilitarilor, negustorilor şi vet eran ilor ca principali promotori - şi alte cu lte egiptene, ca Isis, Harpocrate ş i BesPantheos 28 Este de asemenea de amintit că la Tomis, în secolul al II-lea
alexanelrinii formau o asociaţi e cu sediul propriu pus sub invocaţia lui Sarapis. Sunt de adăugat şi alte divinităţi aparţinând religiilor de "mântuire",
atestate în întreaga Dobroge : Jupiter Dolichenus, Mitbras, Cybelr, Attis
sau Men 29 . Noile sensuri religioase oferite de credintele orientale se referă în
special la nemurire şi la pe~specti\'a unei vieţi m;i bune într-o "lume viitoare". Aceste conceptii au determinat si modificarea ritului funerar, reflectată în trecerea de la 'incineraţie la il1h{lmatie, aşa cum o dovedesc şi cercetările arh eologice din necropolcle tomitane 30 1n m ediile urbane - Tomis,
Callatis , Histria - trecerea la ritul inhumaţie i se face mult mai timpuriu
în comparaţie cu aş eză r i!e rurale elin Dobrogea 31 . Schimbările se produc şi în
tipologia mormintelor. Incep&
md cu secolul al III-lea, la Tomis ş i Callatis
se semnalează masiv un nou tip de n,caş sepulcral, anume cel cu firidă şi
cameră de acces, care d enotă şi o tra nsfonnare in componenţa popul a ţiei.
In elucidarea pătrunder i i tipului ele mormânt amintit poate fi acceptată supoziţia în virtutea căr e ia ::tpariţi a acestui::t s ă fi e o cons e cin ţ ă a p en etr aţi e i
unor grupuri etnice venite elin Ori enP2, care cu certit udine erau purt ători
ai credinţelor cu "mistere".
Nu s-ar putea spune că noile r eligii "misterice" erau practicate numai
de populaţiile stabilit e în Dobrogea elin diversele p:lrţi orientale. Po pulaţia
autohtonă a Dobrogei a îmbrăţi ş::tt şi ea noile religii, aşa cum o d o vedeşte

dele,

:!\;) Epifani c :\ o ro::cJ , _P agini din is!ori':l veche a e 1'fşt i Jlismul u i la 1'om âni , "Bu zău, 1986,
p. 29-16.
" ) D .M. Pippidi, în St . CI., 6 . 196 4, p . 103- 118; i dem , in D. I. D. , J, p . 262 ; Icleu i ,
Studii. de i s to rie a reli gi il or cl'lItice, Buc ureşti , 1 06~ , p . 6 0 -- 82, inscripţie ca re se r ef(: r~ la proiectata introducere a cultului zeulu i Sarap is la I-li si.ria.
28) Pentru Isis vezi G. Bordenache, in St. CI., 6, 1964, p. 175, fig. 20-21, i<iT pentru
perechea Isis - Harpocrate a se vedea D. :111. Theod orcscu in BC?II, 8, 1915, p. 76 - 77 , pentru
Bes-Pantbco n vezi N . Ylassa , în A.~I.N . , 17 , [980 , p. 483-193.
'") D. M. Pippidi, op. cit., p. 284 - 310.
'O)\,. Barbu, în StudicIl znr Geschichtc und Phil.osophie des Altertul11s, B udapest,
1968, p. 372 - 376.
" ) În acest sens cOlllparaţia cu nccropola de la Enisala (sec . l-II) este ~ J oc,· entă:
M. Babeş, in serv, 22, 1971, 1, p. 21 şi url11.
32) Y. Barbu, în Pontica, 10 , 1977, p. 206; El. Bârlădcanu-Zavatin, în P ont ica, 10,
1977, p. 149; V. Lungu, C. Chera, in Pontica , 17, 1984, p . 126- 127.
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mormântul de la Tom is , al drui inventar funerar conţi n e p e l ângă cuţ i tu l
curbat şi vasul afumătoare lucrat la mână - caracteristice populaţiei getodacice - o gemă gnostică ophită cu imaginea zeului Chnoubis 33 . Aşad ar,
cultele de "mântuire" ven ite din regiuni ca Siria, Egipt , Asia Mică, Palestina sau Grecia erau bine cun oscute în Dobrogea , prezen ţa acestora fiind o
caracteristică a perioadei de tranziţie de la păgânism la creştinism ş i având
un rol "fertil iza tor în înţel egerea şi propagarea noi i religii . Cre dinţa în n emurire este larg exprimată în primele secole după Christos printr-o serie de
pract ici rituale Întâlnite în oraşele vest-pontice Tomis 34 , Histria 35 şi Callatis 35 şi concretizate prin existenţa conurilor de p in 3 ? în unele morminte sau
a pietrelor de mormânt înfăţişând viţa ca simbol al biruinţei asura morţii .
Expresia cea mai e locvent ă a cre dinţ ei în viaţa de "dincolo" o constituie
scenele ospăţului funerar întâlnite pe multe din monumentele de acest gen.
Aici se încadrează şi fresca de pe peretele nordic al mormântului hipogeic
pictat de la Tomis, marcată de un puternic simbolism. Ne aflăm, credem
în faţa unei mese rituale celeste, într-un loc de p erfectă beatitudine şi în
care actul ritual al spălăr~i mâinilor este evident . Acest ritual este subliniat
printr-o simbolistică adecvată, constând din ţinerea obiectelor specifice în
m âini de către cele două personaj e aflate în picioare.
Pictura întregului cavou, cu motive florale, arbori, animale şi păsări;
poate f i lesne interpretată ca o evocare a Paradisului 38 • O scenă similară este
redată pe un platou de argint găsit la Cesena si comportând aproximativ
aceeaşi datare 39 •
'
33) R. Ocheşanu, în Pontica,

4, 1971, p . 303- 308.

3') V. Lungu, C. Chcra, în Pontica, 19, 1989, p. 109.

3') P . Alexandrescu, în Histria, 2, 1966, p . 28 1.
36) C. Preda , în Dacia, NS, 9, 1965, p. 249 , fig . 14.
37) Semnificaţia conurilor de pin in morminte la Fr. Cumont, Lux perpetua, Paris,
1949, p . 25 1.
39) O primă prezentare şi interpretare a picturii şi mormântulu i-cavou de către V.
Lungu şi C. Chera, în Magaz in Istoric, 22 , 7 (256), iulie, 1988 . p, 1-5 şi C. Chep, V. Lungu,
in Arta , 25, 1, 1988, p. 11-14.
3') P. E . Arias, in Annuario deHa Scuola Archeologica di Atena e d elle missioni italialle in Oriente, voI. 24-26, nuova serie, 8-9, 1946- 1948, Roma, 1950, p . 309-34.4; facem
cuvenita menţiune că cercetările nefiind încheiate , toate concluziile noastre comportă un caracter conjuctural , iar inte rpretările nu sunt altceva decât ipoteze de lucru ce urmează a fi confi rmate sau infirnlate de intense căutrlri şi anaiize c01l1parative cu lnonu nlente similare în literatura de specialit2.te. Este foarte greu să optăm pentru una din semnif icaţi ile picturii de
pe peretele de nord: ') banchet ceresc în care stau la masă morţii; 2) banchet celest la care st a u
la masă şi viii şi") banchet funerar celebrat de cei în viaţă în onoarea defuncţilor lor; <) agapă
la care putea avea loc Euharistia . La început lmpărtăşania presupunea un banchet care era
foarte asemănător cu cele mithra ice, iudaice sau orfico-dionisiace (ef. P. BăIă, O. Cheţan,
Mit"l cre~t-in, B u cureşti , 1972, p . 135) . Separarea Euhar istiei de agape are loc la date dife rite
pentru diversele biserici. Astfel, dacă În Apus separarea a pare ca efectuată către anul 150 d .
ehI'., în Egipt nici pe la 375 ea nu se realizase (Ibidem, p . 135). Din anumite pasaje ale lui
Tertullian reiese că în t impul său obiceiul sepulcra l ai mesei funerare nu este in folosinţă la
creştini (Tert. F ost. An, 1; reSUl'. 1; apttd Th. Klau ser, în Gesammelte Arbeiten . zur Liturgiegeschichte, Kirchen geschichte und christlichen Archăologie , Ergănzungsband 3, 1974,
nota 26). d a r Coemeterium-ul lui Petru şi Marcellin ne oferă imagini în care ospăţul funerar
era ţin"t lungit pe .Perm, corespunzător ob iceiului profan (A. Ferma, în RAC, 46, 1970, 1-2,
p . 33 - 35, fig. 22; Fr. Ghedini , în Rivista di Archeologia, 14, 1990, p, 35-63, fig, 14).
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Întreaga pictură ne situeaz:::' nu numai la cumpăna a două perioade
distincte, romană şi romano- biz ant ină, dar si la hotarul dintre crepusculul
păgânismului şi zorii n oii relig ii monot eiste . Pot fi însă d ecelate din întreaga
pictură semnificaţii şi con otaţii propr ii fiecărei lumi în parte, iar paternitatea acestora poate fi revend icati în ega l ă măsură de cele două religii. Totuşi
nu lipsesc cu desăvârşire elemente care ne-ar putea determina să atribuim
cavoull1i caracter crestin: orientarea vest-est, crestinească, a scheletelor din
interior şi inexistenţ~ ofrandei funerare . Toate obiectele găsite (două brăţări
de bronz în torsadă, un filacterium din argint, câteva mărgele) nu reprezintă.
decât obiecte de port, pe care defunctii le-au folosit în timpul vieţii. Că cei
înmormântaţ i, orientaţi vest-est erau creştini, nu încape nici o îndoială, iar
în cazul acesta, filacterium-ul căp~,tând înţelesur i cr eştine, cu atât mai mult
cu cât Sf. Chrysostomos n e informează că doamnele de la Constantinopol
purtau în mod obişnuit în sec . IV d. ChI. Evanghelia în cutiuţe în dreptul
inimii40 . În fine, atmosfera de "refrigeril1m"41 este evidentă , fiind subliniată.
simbolic , prin ţinerea paharelor în mâini de către doi dintre defuncţ i, în
scopul potolirii setei sacre. Apoi, întreaga scenă poate fi şi o aluzie la euharistie, la aşa-zisa "fractio panis", cele şase coşuleţe putând conţine pâine,
iar platoul de pe masă, peşte42 . Scene similare ne sunt documentate în catacombele cu caracter creştin de la Roma: Priscilla, San Callisto, dar mai ales
'SS. Pietro e Marcellino, unde scena ospăţului funerar din cubiculum 78
(peretele din fund) este cea mai asemănătoare cu cea tomitană4a
Printre cultele orientale care au influentat în mare măsură crestinis-·
mul se numără şi gnosticismu144 , iar prezenţ a ~a în Dobrogea s-a făcut simţită de timpuriu, reamintind în acest sens gema de la Tomis, înfăţi şându- l
pe Chnoubis. Tot din necropolele tomitane provin foarte multe filacterii,
databile în sec. al II-lea d. ChI. şi cel puţin o parte dintre ele trebuie puse în
legătură cu acest cult. Unele au fost găsite chiar în morminte creştin e 4 5 .
Elucidarea începutului creştinismului în Dobrogea începe să prindă
contur graţie descoperirilor arheologice mai vechi sau mai noi. Gema de la
Dinogeţia care va fi aparţinut unui militar al garnizoanei locale, venit din
mediul creştin al Siriei sau Egiptului atestă existenţa aici a unor cripto40) C. Cârjan, în Pontica, 3 1970, p . 386 - mormânt creştin datat în sec. V-VI cU
filacterii ; Dim. II . Dimitrov, în lzvestiia, 11, 1960, p. 95-101, fig . 7 - mormânt ncş
tin din al trei lea sfert a l sec . a l I V-lea la H.eka-Deyn ia (Marcianopolis) cu filacteriurn din aur.
41) Vezi discuţia termenului la P . Testin;, Archeoiogia aisiiana, Bari, 1980, p. 141146, 406-407.
42) Coşuleţe foarte asemănătoare înt.llnim ş i pe platoul de la Stuma Riha, la sud-est de
Antiohia, datat la sfârşitu l sec . VI d . Chl' . (Ebersolt, în RA, 17, 1911, p . 407-411) .
43) P. Testini, Le catacombe delle antic"i cimi!eri cristiani in Roma, Bologna, 1966, p .
271, fig. 116; E . ] astrzebowska, în Recherches Augustiniennes, 14, 1979, p . 19-20; Fr. Ghedini, op. cit., fig. 9, 14- 16.
44) Au fost evide nţiate trediţii şi teme gnostice în creştinism: G. Ory , Originile cre~ti
nismul"i, Bucureşti, 1981 , p. 140-142, 147, 154; că 1. Barnea are dreptate, considerând gnosticismul ea pe o erezie creştină, o dovedeşte gema de la Dinogeţia, pe care se distinge şi inscripţia IAD, care îşi are originea în ApocaliPsa, r, 8; se ştie că aceasta din urmă este cOi1siderată..
cel mai vechi docume nt creştin (cf. L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise, Paris, 1923, p .
133- 152.
45) C. Cârjan, op. cit., p. 386, fig. 1-2.
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în veacul al III-Iea 40 . Amfora inedită de la Bistria, care are pe ea
reprezentat în culoare roşi e un p eşte, simbol cr eş tin, poate evidenţia şi a ici
e xistenţa altor purtători ai noii relig ii 4 7. La Capidava, din mormintele de
inhum aţie ap arţinând secolelor III-IV prov ine un inel cu gemă pe care este
încrustat chrismonul şi care est e datat cu monedă la mijlocul sec. al III-lea
d . Chr. 48 . Ace luia şi secol îi aparţin e ş i gema din corn a lină descoperită la
Constanţa ş i aflat ă actualmente la British Museum. De curând s-a elat o
altă interpretare scenei de pe gema în d i scu ţ ie, apreciindu-se că este vorba
de Iisus în poziţ i e de orantă în mij locul celor doisprezece Apostoli (V. Lungu,
C. Chera, în Pontica , 23, 1990, p . 177-183) . Scene cu reprezentarea lui
Christos între Apostoli întâlnim şi pe două amulete, una găsită în cetatea
Narene, cealaltă aflată în co l ecţi a de geme a Muzeului arh eologic din Split.
Amândouă îl prezintă pe Mântu it or în ipostaza de propovădu i t or, expunându- şi învăţă t urile; aşadar nici aceste scene nu au vreo contingenţă cu actul
cr ucific ări i. Gemele amintite sunt rodul influ enţei aşa- zişi lor filosofi călători
din secolele II-III, asemenea r eprez entări intrând în simbolistica vremi i
din Siri a (Arheolosk i Vestnik, 25, 1974, Ljublj ana, 1976, p. 146-149).
Săpăturile de salvare întreprinse in arealul necropolelor tomitane ne-au
permis cerc etarea unui important lot de morminte din sec . III-IV d. Chr.,
de unde provin două opaiţe susceptibile de a face dovada unor creştin i în
necropola Pontului Stâng, Tomis, încă din se.c . III, localnici sau poate v eniţi
d in Orientul creştinat. Primul are figurată pe disc imaginea a doi peşti suprapuşi 4 9 . Menţionăm că orientarea morrnântului în care a fost găsit opaiţul
este vest-est (picioarele scheletului la est)50 şi se datează în ultimul sfert al
sec . al III-lea . Cel mai interesant din punctul de vedere al problemei care
ne pr eocup ă este opaiţul care are imprimat de trei ori pe fund crucea monogramatică, acesta provenind dintr-un complex funerar orientat de asemenea
vest-est şi aflat în imediata apropiere a celui mai înainte discutat. în privinţa
apariţiei monogramei lui Christos, Sulzberger a publica t un minuţios studiu 52
din care reiese că christograma sub forma "crux monogrammatica" (P) apare
cu puţin mai înainte de jum ătatea sec. IV, dar opaiţul de)a Tomis se datează
după contextul arheologic în care a fost găsit, cât şi ca tipologie , în sec.
III d. Chr., cel mult în a doua jumătat e . Acesta ar constitui unul din cele

creştini

") Gh. Ştefan, în Dacia, 7- 8 , 1937-1940, p. 4 19 - 42 1, fi g. 28, datată în sec. III d .
e hr. ; 1. Barnea, în DID 2, 1968, p . 38 1, o datează la sfârşitul sec. al III-lea - începutul sec.
,,1 IV-lea .
") Em . Pop ~scu, in Mitropolia Banatului , 4, 37, 1987, p. 40.
48) E. Norocel , op. ciI. , p. 157; 1. Barnea, in Pontica, 24, 1991, p . 269-275 , und e analizează mai vechi documente creştine din sec . III-IV.
49) Imaginea peştelui ca simbol creşt in a apărut pe diverse ob iecte , ca de pildă pe o
gemă de cornalin ă de la Romula , d atată la sfârşitul sec, III (Barnea, A rta cre~tină în România,
1, Bucureşti, 1979, p. SI , pl. 17/2), pe o cataramă dintr-un m ormânt de la Callatis, dat a t în
sec. IV (C. I conomu, în Pontica, 2, 1969, p . 105 , f ig. 124) ş i tot pe o placiL de cataramă de la
Argam um (1. Barnea, L es m onuments paleochretims de R Oltmanie, Citta de! Vaticano, 1972,
p . 231, fig . 89/2.
50) V. Lungu, C. Chera, În Pontica, 17, 1984, pl. 3/29, M. 7, vezi tabelul.
51) Ibidem , p l. 5/44 , vezi tabelul.
52) A. Sulzberger, în Byzantion, 2 , 1925, stud iul nu ne-a fost accesibil, dar vezi C.
Daicoviciu, în Dacica, 196 9, p. 509, cu notele 15, 16.
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mai timpurii obiecte cu monograma lui Christos şi implicit o dovadă a existenţei unor creştini la Tomis în veacul discutat. 53
Opaiţul cu cele trei "cruces monogrammaticae" este foarte important
şi frapează mai ales prin datarea sa destul de timpurie. Interesul său creşte,
deoarece semnele creştine de pe baza opaiţull1i incită şi la o interpretare
legată de dogma creşti nă a Consubstanţialităţii, În sensul că cele trei semne
ar putea reprezenta Trinitatea creş tină. Astfel de abre v iaţii, înglobând concepte teologice, ne sunt cunoscute în întreaga Dobroge (vezi mai ales cazul
X1vIr) . Pentru sec. al III-lea interpretarea pe care ne-am îngăduit-o poate
fi v erosimilă dacă ne gândim că dogma Sfintei Treimi era dej;:t elaborată
în sec . 1. d. Chr 54 , desi a fost definitiv consfintită la Conciliul ecumenic
de la Constantinopol din 381 d. Chr. În literatura: de specialitate nu cunoaş
tem, cel puţin din inv es tigaţiile noastre , decât un singur caz în care crucea
monogramatică să apar ă de trei ori consecutiv . Este vorba de o inscripţie
de la Tropaea 55 , datată în prima jumă tate a sec. V d . ChI. La începutul şi
sfârşitul textului inscripţiei apar câte trei cruci monogramatice. Considerăm că numărul de trei al crucilor atât p e opaiţul de la Tomis cât şi pe inscripţia de la Tropaea nu sunt lipsite de o anume s emnificaţie şi se leagă tocmai de dogma Treimii. Pentru ţara no astră o bună analogie se poate face cu
opaiţul de la Gornea, datat în sec . III, care are pe fund o "crux monogrammatica" f ără să implice o asemenea interpretare (O . Bozu, în Banatica, 7, 1983,
p . 227).
Studiul actual al decoperirilor şi cercetărilor în domeniul arheologiei
creştine fac revolut studiul lui Max Sulzberger, în care se conchidea că semnul crucii simple sau monogramatice, precum şi monogramul lui Christos
nu puteau să apară mai devreme de începutul sec. IV56.
Că la Tomis a existat o comunitate cre stină, reunind membri veniti
din regiuni creştinate, care au concentrat pro~eliţ i în rândul populaţie i l~
cale, o dovedeşte şi necropolacreştină dat ată începând cu al doilea sfert al
veacului al IV-lea 57 , adică imediat după edictul de toleranţă religioasă de
la Mediolanum din 313 cl., ChI. Oare cui aparţineau aceste morminte care
apar Într-o necropolă tipic creştină şi atât de bine organizată? Unicul răs
puns care se impune este că defuncţii erau descendenţii imediaţi ai celor
din veacul anterior sau poate chiar unii dintre aceştia. Ei fuseseră nevoiţi
53) Aceeaş i form ă a crucii monogramatice , in bise ric uţa de la Niculiţel (1. Barnea., ap.
cit., p . 43, pl. 3/ 2), pe u n vas de gran it ([de"" in Pontica, 10, 1977, p. 281, fig. 4/ 2); asest gen
de cruce se întâlneşte şi la Ristria (Em. Popescu, in LG.L.R., 1976, m. 127-128), la Slă
veni (D. Tudor , Oltenia .amană, Bu c ureşti, 1978 , p. 458, fig . 148/8) ;' printre opaiţele cu simboluri creştine de la Efes întâlnim şi exempla re având ca decor crucea monogramatică pe spatele opaiţulu i (vezi Forschungen in Ephessos ver6ffentlicht im Ozterreichischen Archăo lo
gischen Institut, 4, p. 125, nr. 457, Taf IV şi p . 158 ; n,-. 1451, Taf. X); de asemenea, pe
fundul unei străchini ceramice de la Dinogeţia, datată la începutul sec , I V d. Chr. sunt deco·
rate ştapte cruci monogramatice (Gh . Ştefan, în Dacia, 11- 12, 1945-1947, fig. 4/1).
5') Matei, XXVIII, 19: "Drept aceea, mergâ nd, învăţaţi toate neamurile, botezându-Ie
în numele Tatălui şi al Fiulu i şi al Sfftntului Duh".
55) A. Ferma, în RAC, 60, m. 3-4, 1984, p . 216, inscripţia nr , 7.
66) V. Lungu, C. Chera, ap. cit., p. 129 - 130.
61) Jidem , în Pontica, 15, 1982, p .. 175-20 1 ; C . Chera, V. Lungu, în Pontica, 16,
1983, p. 215-230.
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confesiunii lor r ecent adoptate dato-

rită, aşa cum am mai relevat, incompatibilităţii sale cu religia oficială. în

acest sens, aproape că nu mai este cazul să amintim de marile persecuţii
împotriva cr eş tinilor dezlănţuite la începutul sec. II d . ChI. care au afectat
mult şi pe cei din Scythia Minor sau pe cei din sudul imediat al acestei
provincii , martirii ~Ielet ina, Iulius şi Priscus.
Ob ser vaţ iil e făcute asupra necropolei deja menţi o nate 58 , ne permit
să afirmăm că aceasta aparţine uneia din primele comunităţi creştine la
Tomis. O serie întreagă de argumente incontestabile - cele mai multe rez id ă în manifestări de rit ş i ritual - vin să sprijine caracterul cr eş tin al necropolei în discuţi e, şi anume :
- orientarea vest-est a tuturor lăc aş ur i lor sepulcrale;
- ac e eaşi orientare a scheletclor , mai precis picioar ele la răsărit,
după obiceiul creştin;
aşezarea mâinilor p e piept sau abdomen, ca expresie a acelu i aşi
ri tua l;
austeritatea sau de cele mai multe ori lipsa inventamlui funerar
din morminte, compat ibil ă cu preceptele religioase creştine.
Dovada cea mai concludentă si semnificativă ne este of erită însă de
catarama di n bronz cu inel ş i armătu'ra ovală , descoperită într-unul din morm int ele necropolei creştine despre care am pomenit . Ea ne reţine atenţia în
mod deosebit, deoarece pe placa ovoidală se afl ă o inscripţie constând dintr-o
in v ocaţi e creştină ale cărei litere gr eceşti sunt realizate în tehnica punctelor
incizate . Inscripţia este înscrisă într-un chenar oval, dublu, de asemenea incizat ( K YPIE BOH0ICO N)
Mărimea primei necropole cr eştin e face dovada ex i stenţ e i unei numeroase comunităţi la Tomis imediat după promulgarea edictului din 313
d. Chr., care ven ea să confirme "de jure" ex ist enţa "de facto" a cr eştinismu
lui în marea metropo l ă a Pontului Stâng. Exist enţa unei asemenea comunităţi şi, desigur, a altora în cuprinsul Scythiei implică în chip necesar o organizare i erarhi că a bisericii din această provincie în sec. III-IV, despre
care ,"om avea ocazia să di scutăm cu alt prilej .
Din prezentarea făcut ă începutului creştinismului în t eritoriul dintre
Mare în lumina noilor cerc etări istorice şi arheologice credem că
se impun câteva concluzii. în primul rând izvoarele istorico-literare care se
referă la creştinarea "sc iţilor" ş i la predicarea Sfântului Apostol Andrei în
Dobrogea nu trebuie respinse ş i negate în totalitate, ele r ămânând în continuare posibile până la confirmarea lor , cel puţin în parte, de către alte dovez i arheologice . P e de altă parte, acribia exagerată a criticii de t ext poate
genera uneori încheieri suspicioase şi chiar inadecvat e. Cert este că pătrun
derea creştinismului în Scythia s-a făcut de timpuriu, fiind pregătită de preDunăr e şi

58) V. Lungu, C. Chera, în Pont ica, 15, 1982 , p . 175- 201; C. Chera, V. Lun gu, în Pontica , 16, 1983, p . 217 - 231.
59) I bidem, p. 225 -2 26 , pl. 1! 5.
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cultelor cu "mistere", m ai cu seamă în oraşele de pe litoralul Yestpontic. Piesele cr eştin e prezentate, databile în sec. al III-lea sunt dovezi
importante care ne permit să tragem concluzia că în acest veac în Scythia
Minor existau comunităţi creştine, mai cu seamă la oraşe . Nu este obligatorie
ex istenţa unor documente scrise in care să fie pomenite asemenea comunităţi-cum este cazul satului Romulianum din Dacia Ripensis-despre care
pomeneşte Lactantius60 - şi să ne obstinăm în a căuta cu orice preţ "certificate" de ex istenţă a comunităţilor creştine de la noi. Lipsa acestora poate
fi suplinită de arheologie prin depistarea fi e a unor urme izolate, fie a unor
necropole aparţinând creştinilor înainte de Edictul de la Milan . Dar şi această ultimă eventualitate ar fi foarte dificilă deoarece separarea cimitirelor creştine de cele păgâne se face după mijlocul sec. al III-IeaG1 din motive
bine cunoscute, înmormântările fiind până atunci comune. Dovada iredutabilă a răspândirii creştinismului la Dunărea de Jos în primele veacuri o
reprezintă numărul mare de martiri creştini pomeniţi în MARTIROLOGII.
Cea mai veche mărturie face referire la martira Meletina, decapitată la
Marcianopolis în vremea persecuţiei lui Antoninus Pius. Apoi urm e ază
rândul Durostorum-ului să dea doi martiri pe num e Iulius, către anul 228
d. Chr. şi Priscus în timpul împăratului Valerian (253-259)G2.
Şi pentru Dobrogea avem un terminns post qnem în ACTUL MARTIRIC
al sfinţ ilor Epictet şi Astion, care au pătimit pentru credinţa lor întru Christos în jurul anului 290 6 3. Până la această dată însă cei doi buni creştini au
făcut fir eşte op eră de misionari individuali, neoficiali, propovăduind cuvântul Domnului. Că opera lor sfântă a avut succes ne-o arată tot acest important document invocat , care ne spune că mai mult de o mie de locuitori
din Halmyris s-au convertit la noua religie. Chiar dacă cifra poate fi exagerată, totuşi acest lucru rămân e un fapt care s-a p etrecut şi o dovadă clară a
exist enţei unei comunităţi de creştini la Halmyris . Dar Dobrogea a dat num eroşi martiri, care au aruncat prin predici le lor să mânţa 64 în locurile din
Scythia unde ei au avut de suferit martiriul, aducând la dreapta credinţă pe
mulţi păgâni. Tot din ACTLL MARTIRIC aflăm ş i numele primului episcop
de Tomis - Evangelicus 65 , care des igur se află în fruntea unor comunităţi
de crestini din Dobrogea în a doua jumătate a sec. al III-lea. Nu este exclus
ca o p~rte din defuncţii necropolei creşt ine a Tomisului, în timpul vieţii lor
să fi fost păstoriţi de Evangelicus, care înainte de sfârş itul veacului al
III-lea d. Chr. trebuie că avea şi o episcopie.
Prez e nţa creştin i lor se face simţită şi în m ediu rural, martirii Maximilian, Dada şi Quintilian din satul Ozobia 66 , de lângă Durostorum fiind
60) 1. Barnca, in S y mposia Thraco logica, Tulcea, 7, 1989, p. 168.
61) N . Gudea, I. Chiurco, Din istoric, creşti nis",ul ... ; la rmniini, Oradea, 1988, p . 120,

nota 80.
62) 1. namea, op . cit . , p. 168.
63) Cel mai recent a se vedea studiul lui Em . Popescu, in Studii Teologice, 'lI, nr. 3·-4,
1989, p. 12-20, cu bibliografia.
G<) "Sămânţa este cuviintul lui Dumnezeu" (Luca YIII, 11).
65) Acta Sanctorum , I ulii, t. II, p. 546, apuei Em . Popescu, op. â/ . , p. 17 , nota 35.
66) R. Delehaye, Saints de Thrace et de '.\Iesic , în _-\na lecta B"lIandiana, 3 1, 1912, p.
272, ap"a, 1. Bamea, în Aria cre~ linci in România., 1, 1979, p. 70.
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dovez iin eluctabile . Mai mult, descoperirea un ei bazilici creştine la Teliţa
- "Amza"67, datată în prima jumătate a sec. al IV-lea, prez intă o mare
importanţă, găsindu -n e în faţa primei biserici săteşti, dar şi în faţa celui mai
timpuriu l ăcaş de cult parohial din Dobrogea şi din ţară . Acesta polariza
în jurul său un anume număr de cred in cioşi ai satului, poate şi dinîmprejurimi, constituindu-se astfel Într-o so lidă mărturie a unor comunităţi de
creştini şi în mediul sătesc .

~USSIO:o,rARIS:>IUS UND ANFANGE DES CHRISTENTUMS IN SCYTIA. ~IINOR

Z u SSa11t1neJ1!asslfng

Das vorlicgcl1de Studium sdzt sich als 7.iel , dic fr\\he Verbreitung des Christentum s
in Scythia ~lIinor zu bewcisen, dnhei berilcksichtigenc1, dass diescr Prozess von der .\nwesenheit der "Ivlystericnkulte", besonders in den Stiidten an d er westpontischenK\\ste, vorbereitet
wurde. Die historiseh-literari sehen Qucllen, dic sich auf dic Christianisierung der "Skythen
und auf die Missionierung des Apostels Andreas in dcr Dobrudscha bez iehen, d\\rlen nieht vollstandig abgewiesen \Vcnlcl1. Sie bleiben \\-'citerhin 1l10g1ich, bti s zu ihrer Besta1tigung durch
weitere arc haolog ische Deweise. Dic al1gcfuhrt en christlichcn Gegenstande aus dem 3. Jh .
n . (111'. sind wichtige 13eweise, clie uns ermoglichen, zur Schlllssfolgerung zu gelangen, dass
in d iescm ]ahrhundert in cler Dobrudseha Christ engel11einclcn bestanden, besonders in den
Stacltcn. Die erwii.hnten archiilogosehen Beweise, nebst der MĂRTYRISCHEN URKUNDE
der HeiJigen Epictet und Astion sind e in termin",s post qltem der Verbreitung desChristentums3
in1 Dobrudscha~Rallm, .aber auch ein Beweis des Destehens eines Bistums, noch aus denl3 Jh . n. Chr., an desscn Spitze sich cler Bisehof Evangelicl1s befand und das selbstverstilnd lieh
cine Anzahl von Gemcinden nmfasste .
Die Anwesenheit der Christen ist aueh im landlichen Gebiet yertreten; clic Martyrer
i\faximilian, Dada und Quintilian aus dem D orfe Ozobia , neben Durostorum sind eindcutige
13ewe ise, dahir. Dazu kommt der Fun d cincr ehristliehen Basi l ika in Tel iţa- "Amza", aus der
ersten Halfte des 4. Jh. Sie hat eine besonc1ere Bedeutung, clenn \Vir befinden uns hier vor
einer ersten diirflichen Kirch e, Dicse parohiale Kultstiitte in der Dobrudscha polarisierte eine
Anzahl der d6rfliehen Glaubigen, vielleicht aueh aus der Umgebung, sieh au! diese \Veise als
ein gri.lndlicher Beweis der .lU1\\esenheit christli.cher Genleindcn auch inl dodlichen ~Ii1icu
enveisend .

67)

V . H . Bauman, in r,,[L, LT:":, 2, 1990, p . 9 - Il, fig. 7-10 .

