ION BARNEA

•

R ELAŢII LE

PROVINCIEI SCYTHIA MINOR
CU ASIA MICĂ, SIRIA ŞI EGIPTUL

Da torită aşezării sale geografice, t eritoriul dintre Dunăre şi Marea
Neagră a avut din cele mai înd epă r ta te timpuri legături cu Orientul
apropiat. Relaţiil e economice şi culturale ale coloniilor greceşti de pe
ţărmul de vest al Pontului Eu"in cu metropolele lor din Asia Mică şi numărul mare de soldaţi ai Imperiului r oman aduşi din Orient pentru paza
frontierei Dunări i de Jos, au fă cu t ca vechile legă turi să continuie şi
chial' să devină mai stdnse în anumite perioade de tin1p. In secolele
lV-VI, cit a dăinui t provincia crea tă de Diocleţian la gurile Dunării , aceste
legătu ri pot fi urmările cu ajutorul unor informaţii literare, al inscrip tiilor şi al difeeitelor descoperiri arheologice. Ele privesc în primul rînd

oraşele greceşti de pe litoralul dobrogean şi după aceea) în măsură mai
m i că, aşezările situate de-a lungul D unării şi în interiorul provinciei.
După cum era şi de aşteptat, Scythia Minor a avut cele mai strînse
legăt uri cu Asia Mică . Incă de la sfîrşitul secolului III e.n., un document
haghiografic despre ale cărui informaţii se pe.re că nu trebuie să ne în:-doim in esenţa 'l or, ne dă de ştire că la I-ialmY" is, pe braţLlI SI. Gheorghe
de astăzi, s-au r efugiat de tmdeva din Orien t, cel mai probabil d in Asia
lVIi că, un preot, E pictet şi tînărul Astion, fiul u nui magistrat 1 pe care

acesta -l convertise la creştinism . Pentru că, după cum ni se spune , aici
·ei TI-aU întîrziat să conv ertească la creştin ism un mare număr de pă gîni,
au fost închişi, torturaţi şi în cele din urmă decapi tati , fiind poate cei
dintîi martiri creştini cunoscuţi p c teritoriul Dobrogei. Intre timp, povestesc mai departe actele celor doi martiri, publicate după un manuscris
din secolul XV, părinţii lui Astion au dat ele urma fiului lor, dar era
prea tîrziu pentr u a-l salva. Aflînd ce s-a întîmplat eu el, ei au primit
să fie instruiţi în r eligia creştină de preotul Bonosus şi au primit botezul
din m iinile episcopului Evangelicus, în care, dacă povestirea este adevărată ln lntregimea ei, ar fi să vedem pc primul episcop d e T om is. 1
1 Ch. Aunel", Dobrogea, în Dicl d'aTcheol. clmi/:. ci" de liturgie, t. IV, 1,
1920, col. 1237-1 23 8 : H. Dclchayc, Les maTtYTs Epichtetc t?t Astion, in
Buletin de la Sectiu"/l. Historiq·ue ele l'Acade mie J~omnaill e. t. XI V, 1928, p . 1-5;
R Net7.:hammer, Epi Uet 1.m.d Asf ion, Diokletiani sche MdrtyreT am Donau delta.
Zug, 1936, p. 3-2 2.
Pari ~
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Un alt docu ment haghiografic, Sinaxarul Constantinopolitan, lnenla 13 septembrie şase martiri : Va lcrius, lvlacrobius, Gordianus,
H elius, Zoticus şi Lucianus . Izvorul precizează că Macrobius era din Capadochia şi G ordian di n Paflagonia, amîndoi aflîndu-se în serviciul lui
Licinius. în anul 319, cîn d cum natul lui Constantin cel Mare a declanşat cunoscuta persecuţie împotriva creşt inil o r, aceştia au fost denunţaţi
p en tru credinţa lor ş i ex i laţi la T omis, und e au fost martiriza ţi şi anume,
după cum ni se spune, arşi de vii, elin p orunca lui Maximus, guvernatorul ele atunci al provinciei. Despre ultimii trei martiri, Helius, Zoticus
şi Lucianus, se specifi că însă c ~ au fost decapitaţi. 2
In secolul IV, că lugărul Audius, de origine din Mesopotamia, întemeie tor ul seet ei audianilor, a fost exilat dc im păratul Constantius al
II-lea, din Asia în Scy thîa JVlinor. De aici a trecut în stînga Dună ri i , la
goţi, unde a convertit p c mulţi dintre ei, jntcmeind chiar mănăst iri. în
timpul persccuţ.iei lui Athanaric, r egele vizigoţilor, a fost î nsă ~ilit să
treacă înapoi , în Scythia lVIinor, de unde s-a refugiat în Asia . :3
In anul 372, cînd prigoana lui Atbanaric impotriva goţilor creş tini
din cîn:pia Munteniei a ajuns la cel mai înalt grad de cruzime, a suferit moartea de martir Sava "gotul", care a fost înecat în riul lVIoUGEos,
fără î ndoială Buzăul de astăzi. Sava era originar di n Capaelochia, ca şi
părinţii lui Wulfila, apostolul goţilor. Tot elin Capadocbia era Iunius
Soranus, ducele provinciei Scythia l\Ihnor (6 )" ,..p.7tp6-:(Y.'t"o~ : ooU ~ :ExuiHCf.s)
căruia Vasile cel Mare, episcopul Cezareii Capaelocbici, compatriot ul şi,
pe cît se pare, chiar ruda sa, ii scrie, cerindu-i corpul sfîntului Sava. Prin
mijlocirea lui Iunius Soranus, moaşteJe martiru!ui capadochian au ajuns
în patria sa de origin e, după care a urmat elin partea lui Vasile cel Mare
cuvenita scrisoare de mul ţu mire că tre guvernatorul Sciţiei Mici. It
Din Cezareea Capadochiei provenea un oarecare Entolics ('E'r=6l),to~
K·I)Get.pf:ouc;), care s- a îngrijit de înălţarea unei construcţii funerare pentru soţi a sa. Arhitrava de la intrarea acest ei construcţii, cu o frumoasă

ţio nează

2

Ch. Auner, op. cit., col. ]239; J . Zeill e r, Les origines chretiennes dans les

provinces danubîennes de l'empire romain, P aris, 1918, p. 118; R. Neizhamme l',
Die ch1'istlîchen Altertilmer der Dobrudscha, Bucureşti, 1918, p. 16 şi 18. Un marti r

cu numele Z~'Tty.o,:; a apărut într-un martyrium recent descoperit la N iculiţe l,
tiud. Tulcea (inedit).
3 Epiphanios, Adversus haereses, LXX, 14-15. în Migne, P. G., t 42, col.
369-373. Cf. V. Pârvan, Contributii epigrafice la istoria creş tinismultti daco-l'oman ,
1911, p . 156 ; J. Zeiller, op. cit., p. 4:J7.
li V2sile cel Mare, ep. CLV, CLXJV-CLXV, în Migne, P. G., t. 32, col.
612-613, 633-640; H. Dele haye, Saints de Thrac e et de Mesie, în Analecta Bo1.landiana, XXXI, 1912, p . 216-224 şi 288-29 1. Cf. V. Pârvan, op. cit., p . 156-157 ;
J . Zeillcr, op. cit., p. 422-436; L. Schmictt, Geschichte d er deutschen SUimme
bis zum Ausgang der Vmkerwanderung: Vie Ostgermanen, Munchen, 1941, p . 234,
237-239; P. Ş. Năsture l , Les actes de saint Sabas le goth (BHG3 1607) - Histoi1'e
et ardteoZogie - , in Revue des etudes sud-est ettropeennes, VIII, 1969, 1, p . 175-

185; L Ionescu, Sansala, pTimul preot creştin daco-roman atestat docwne n,tar, în
Mitrupolia Olteniei, nI'. 5-6/ 1970, p. 485-490.
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inscripţie

in limba greacă, - elin păcate fragmentară (fig. ]) , atribuiLă
serolului V, a fost descoperită mai demult la Constanţa, unde se şi păs
trează (Muzeul de Arheologie, inv. 14)."

Fig. 1. -

T omis : Arhitrava de la o

construcţie

funerară

înălţată

ele "Entolios

Chesareanul" (sec. V) .

Despre legăturile comerciale dintre Asia Mică şi Scythia Minor
111. secolele IV-V stau ca mărturie mRi multe plumburi comerciale purtînd numele or aşelor micrasiatice 1:fes, Smirna, Laodiceea, Koloc. 1\1:etropolis ş .a. (fig. 2). d€scoperite unele la Constanţa, pe locul vechei metropole a pl'Ovinciei, G altE'le pe malul drept al Dunării, la Izvoarele (fost
Pîl'joaia), jud. Cons tanţa , unde în toate epocile istoriei a existat un important vad ele trecere şi punct comercial, cunoscut în epoca romană sub
numele de Sucidava, iar după o recentă interpretare Dafne, aşezat -cre
Ammianus Marcellinus pe m31ul drept al Dunării. 7
Dintr-un alt oraş al 1\.siei Mici şi anume din Epiphancia Ciliciei, era
probabil o tînără
cu numele
Torpilla (T op7tD\AIJ. e7t~q:)(j_IJL;), decedată la Tomi s În vîrstă de 25 de ani, după cum ne dă de ştire un lapidar
text funerar, săpat în secol0le V-VI pe o lespede frumos Împodobită cu
monogramul creştin înscris jnt1'-o cunună în r elief (fig. 3). s
Deşi unele inscri ptii funerare nu arată originea defuncţilor pe care-Î
anlintesc; totuşi numele unora dintre ei. ca de exemplu Focas. Thecla,
1\Ionna5, Nonnelos, dintr-o inscripţie aparţinînd secolului VI, din Ton1is,
5 D. M. Teodorescu, Monwnente inedite din Tami, Bucureşti, 1918, p. ] 5 1-153,
nr. 68, fig. 78 (extr. din I3ulet. Comisiunii 1\1011. Istorice, VII, ]914); L. Robert,
Et1lC1es epigral)hiques et philologiques (.,Bibl. de l'EcoIc des Hautes Etud es" ), Pari s,
1938. p. 191; 1. Barnea, Qlwlques consî(h?ratiolls S'u r les inscriptions chretie nll.es
de la Scythie Mineure, în Dada. N. S.t r. 1957, p. 285-286; J .-L. R ob e r t, Bulletin
epig)-aphique, in ReV11€ des et.udes gl'CCqllCS, LXXII, 1959, p . 211. nr. 257; L. Robert, Noms illdig(!1lcS c/ans l'A sic Mîlleu)'e gn~cv-romaine, I-ere partie, Paris, 1963,

p. 12- ];1.
li 1. Barn('a, Pl ombs byzantins de la collcction Michel C. SOlltZO, 'În Revue
des CI :ldes sud-est eUTopeclll1es, VII, 1969, 1. p. 23-26, nr. 1-3.
7 P. Diaconu. Urme vechi creştine descoperite în sud-vestul Dob1'ogei, în
Biseri('a Ort odoxă Homân(/.. 81, 1963, 5-6. p. 5-18-550; iclem, In căut area Dafnei,
în PonUca, IV, 197 1, p. 311-3 18.
f' GL Tocilcscu, AEM, XL 1887, p. 61, nr. 1~1; J .-L. Robert, op. cit., p. 211.
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Fig. 2. - Tomi.s: Sig ilii de plumb purtînu llwl lelc
oraşe l or Smirlla (1, :!), Efes (:~) şi Koloe (4) (sec. lV-\').

Fig. 3. , Tomis: Piat-ra de mO I'mint 't tinnci Turpilla din Epi-

plwneia Ciliciei (set'. V-VI).

ca şi cel de Nikomedia, inscris pe o altă lespede contemporană cu ca,
elin Callatis, trădează originea micrasiatică a acestora. In acelaşi sens
pledează obiceiul indicării raportului de rudenie a membrilor aceleiaşi
familii, menţionaţi in prima din cele două ultime inscripţii funerare la
care ne-am referi t. 9
In afară de dovezile de mai sus, un cunoscut fapt istoric, care-şi va
fi adus contribu ţia sa la strîngerea legăturilor dintre Scythia Minor şi
Asia Mică, este quaestura creată de Iustinian în anul 536. Potrivit acestei
creaţii militaro-administrative, provinciile Scythia (Minor) şi Moesia S ecunda erau desprinse din dioceza Traciei şi puse sub conducerea unui
quaestor Justinianus exercitus, investit cu puteri civile şi militare şi însărcinat, pe lîngă apărarea frontierei Dunării de Jos, cu conducerea unui
teritoriu a cărui Întindere pare foarte ciudată , deoarece cuprindea in
plus insulele Ciclacle, provincia Cari a din Asia Mică şi insula Cipru. Heşedinţa noului magistrat se afla la Odessos (Vama). Asocierea celor cinci
provincii într-o singură mare circums cripţie era justificată numai de caracterul lor maritim ş i fluvial, Dunărea fiind considerată ca un apendice
al Mări i Negre. Noua magistratură urmărea îmbunătăţirea apărării fronti erei tot mai mult ameninţate a Dunări i de Jos, cu ajutorul flotei. pentru car e Cicladele, Caria şi Ciprul aduceau cea mai importantă contribuţie. Rezultatele ei însă n-au fost din cele mai bune. 10
Din păcate, în stadiul actual al cunoştinţelor nu putem preciza prove n i enţa unei serii intregi ele obiecte (amfore, opaiţe, diferite piese de
mctal etc.) şi materiale care se întîlnesc atît pe teritoriul Asiei Mici, cît şi
al Dobrogei şi, în general, în bazinul Mării Mediterane şi al Mării
Negre. 11
Deşi mai slabe, n-au lipsit nici legăturile provinciei Scythia cu
teritoriul mai îndepărtat al Siriei. O inscripţie în limba greacă (fig. 4),
descoperită în secolul trecut la Mangalia, ne face cunoscut pe un jurist
(vol-'l,,6.;) cle neam sirian (crupo.; ~0 yevlJ , purtînd numele latin Sympliciu s ( LU'J7r)J%~o.:;)! fiul lui Cassian , nume frecvent la sirieni şi că
sătorit cu o nobilă purtind numele grecesc IVlc1itis, fiica unui oarecare
Aedesios (Ata'"lo,;)".
Il ... o r.C("r.~p (Xv},oi) <I>6xa:(~ -i) !J-'~l-:-r,p o:v'!ou [0}i::t.Î,a, -h <!zv.3zpc1. IZv'mi) N6·)'J'Y.':; x(o..l)
"(U\lzxoc1)z).,CPOt; 111hoij N6w~j,or:;. Gr. Tocilcscu, AEM, VIII, 1884, p. 33; Nachtrag,
nI'. 2, p. 249 (obs. Th. Mommscn); AEM, XIV, 1891, p. 36, nI". 92; I. Barnea,
Creştinis1n1ll în Scythia Minor după inscripţii, în St11dH Teologice. VI, 1954 , 1-2,
p. 99, nr . 18 şi p . .10G, nl'. 46; V. Velkov, Kl einasiaten und Syrer in den BalfCangebieten tvdhrend der S'pătan tike (lv.-VI. Jh.), în Et1tdes histo riq1teS, t. II,
Sofia 1965, p. 2l.
10 E. Stein, Histoire du Bas-Empil'e. t. Il: De Ia disparition de ['Occident a.
la mort de Justinien (476-565), Paris, 1949, p. 474--475; I. Bm'nea, in Din istoria
D ob rogei, II, Bucure şti, 1968, p. 428.
H Cu privire la ipoteza pl"Oveni e n ţe i unui astfel de opa iţ din Asia Mică
(Efes ?), a se vedea 1. Barn ca , op. cit., p. 49l.
12 Gr. TocUescu, AEM, XI, 1887, p. 32-33, nI". 31 ; I. Barn ca , Creşiinismul
în Scy lhia Minor ...• op. cit., p. 90 şi 105-106, nI'. 45. ef. L. Jalabe :·t - H. îvlouterd e, In scriptions grec([ues et latines ele la Sy,.ie, t. n, Paris, 1939, n I'. 617.
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l"j):?:. 4. - CaIlat'is : Fiatrfl de mormînt a sirianului Sy mplicius, fiul lui Cassian, şi a soţiei sale MeliUs (sec. I\r~v).

Unica bazilică paleocreştină descoperită pînă acum la Callatiş
(Mangalia), s-a dovedit în ultimul timp a fi de tip siria n şi constituincl
prin planul său o rari tate nu numai pentru teritoriul Dobrogei, ci pe ntru întreaga P eninsula Balcanică n Ca şi inscripţia amintită mai înalnte, cu persoane-le pe care le menţion ează, bazilica de la Callatis nu
este însă un mon ument curat si rian. Prin dispoz iţia laterală a atriului
şi a celor două î ncăperi ce flanchează altarul, îndeplinind funcţia de
prothesis şi d iaconicon, ea aminteşte bazilicile siriene. Insă prin Împărţirea în t rei nave longitudinale, prin coloanele şi capi'telurile acestora. prin sistemul de acoperiş in şarpantă . nu boltit sau orizon tal, al
bazilicii propriu-zise, la care se adaugă şi atriul însuşi , ea este o bazilică de tip elen istic.
Din cele trei bazilici ale căror temelii au fost identificate în cetatea ele est de la Troesmis (lgliţa , cam . Turcoaia, jud. Tulcea) , prin să
păturile efectuate în ,a nul 1865 de către A . Baudry şi G. Boissiere, cea
de la sud, cu o sin gură navă şi absidă cu cinci laturi la exterior, cra
pr evăzută in interior, lî ngă zidurile lungi, cu baze pă trate, care duc la
presupunerea că deasupra lor se î nălţau arce transver sale, du pă moela
bazilicilor siriene 11.
a ultimă in scr ip ţie, găsită la Constanţa, să pa tă în secolu l al VI-lea
pe o lesped e f unerară mai veche, după ce i s-a şt ers partea inferioară
a textului În limba greacă, a fost aşezată la mormîntul unei oarecare
Paula, soţia lui "Paul sirianul , hypodiacon" (fig. 5). l'
In ceea ce priveş te legătu ril e Sciţie i Mici cu Egiptul, docu m entul
ccl mai vechi şi poa le cel mai important este o lespede din piatră de
'Calcar, d escoperită în ultimii ani ai secolului t recut într-o încă pere f uner ară subterană ele la Constanţa. Fiind spartă în mai multe bu căţi,
acestea au fost socotite în mod greşit ca provenind d in do uă plăci diferite, al că ror decor se completa unul pe celă lalt , pînă în anul 1961 , cînd,
proccdindu -se la o a tC'ntă operă de restau rare a lor , s-a observat că, in
Tcalitate, ele fac parte dintr-o s i ngu ră lespede, care servea ca u~ă a
hy pogeului funerar 10. Deşi violată încă din antichitate} încăperea fune rarii a putut fi datată în prima jumătate a secol ului al IV-lea cu
ajuto rul a două m onec1c constantiniene, găsi te în interiorul ei, la lln
r: Dinll Theodorescu, Uedifice romallo-byzantin de Callatis. î n Dacia, N. S.
VII, 196.3 , p. 257-300.
H 1. Barnea, NOllvel1es considerations S Ul'
Dobl'Qtulja, i n Dacia, XI-X II. 1945-1947, p. 237.

les basiZiques chretiennes de

1.-, Textu l inscripliei, dispus în cinci rînduri . Î!1trc două cruci mari deasupra
dedesubt , are următoru l cuprins, în transcrierea sa eO !' ectă; !vI')·f)[J.do\l ,...."..TIIXUAo:: .......
(j\)'/ B~:x J I o::{; ),o') 0"0po\) u7toih o::z(6 \1oIJ) _. Atrag atenţia in special u rmătoarele greşeli
deJa picid: M inver sat din r. 1 şi A in l oc de ~ din r. 5, mijloc. M'J~ţ.l[ov, în
l oc de
ţ.l'.rl)ţl~~ov = mormînt, se întîlneşte aic i pentru prima dată într-o inscrip ţ i e
paleo-creştină din Scythia Minor. Mulţumim lui Adrian R ădulescu, d irectorul Muzeului de Arheologie din Consta n ţa, care ne-a cedat pentru publicare -această
inscripţ i e. De asemenea, mul tumim amicului N. S voronos, de la Ecole Pratique des
Hautes Etudes-Pari s, şi ind eosebi Praf. L . Robert, pentru confirmarea lectu·.ii

'Şj

u.-: o8 ~ c.c.y.(6\1olJ }.

1(; GabriE'lla Bordcnachc. Un
SttHW r/as i ce. X. H)68, p . li7-183.
li -

c.

:;r;

documento tardo eli sincretisrno pagano, in
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loc cu uşa spartă în bucăţi. Aceasta este unica uşă a unui mormînt roman descoperit pînă acum în Dobrogea. Importan ţa deos eb ită a piesei
constă în decorul său, execu tat destul de rudimentar în relief puţin
înalt. El este orînduit în patru ehenare dre ptunghiulare, ea re imită
panourile unei uşi de lemn În două canaturi (fig. 6). Primul din sUnga
sus, reprezintă pe zeiţa [sis, cu îmbrăcămintea şi atributele-i caracteristice, iar deasupra, înfăţişat mai n1ic, pe zeul Harpocrate. In al doilea
panou, situat dedesubt, e scu lptat 11n peisaj egiptean: un arbore în care
se văd două pă sări, iar la tulpina lui pasărea ibis d evorînd un şarpe. In
pa noul din dreapta, sus, în rînd cu zeiţa Isis, apare zeiţa Afrodita, la
in trarea unei cons tru cţii , ascL1zîndu-şi goliciunea, iar mai sus de ea micul
1

Fig. 5. -
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Tomis: Piatra de m Ol'mi nt a Paul ei, soţia hypodiaconului Paul sirianul (sec. Vr).

i

@'

@

F'ig. 6. -

Tomis:
nerar (I-a

Uşa

de

piatră

jumătate

a unui hypogeu fu

a sec . IV e.n.).

Eros întinmndu -şi arcul. Dedesubt, in al IV -lea panou, figura unui băr
bat gol, în faţa unui pom, vrea să rcprezinte cel mai probabil pe Hercule în grădina Hesperidelor - divinitate salvatoare pe greul şi ultimul drum al v ieţii - nu pe Adam în rai) după cum greşit se presupu~
sese mai inainte. 17 Intregul relief este unic in Sciţia Mică, constituind
un important document de sincretism tîrziu al unor divinităţi păgine
17 D. M. Teodorescu, op. cit., p. 114; R. Netzhammcr, op. cit., p. 82.
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greco-romane (Afrodita cu Eros şi Hercule) şi egiptene (Isis cu I-larpoerate) , într -o r egiune în car e cultul divinităţilor egiptene e ra răspîn di t
î ncă d in epoca elcnistică J8,
Trei mici ulciorase de lut ars, plate ca ni şte ploscu ţe, descop-el'ite
la C onstanţa, provin d e- a dreptul din Egipt. Ele fac parte din catego ria mult ră spînd i tă în secolele IV-VI a aşa-numitelo!' €u),oytOCL
("b ine cuvîntări(') ale sfîn tului Mi na, denumire înscrisă p e unele din ele,
cîteodată împr eună
cu numele sfîntului: €u),oy[o; 'TOU &y(ou lVh)I)(i19,
UJc i o ra şele de acest fel provin din marele centru de pelerinaj de la Karm
Abu Nlina, situat la circa 25 km ves t de Alexandria, în Egipt, unde se
afla mormîntul sfintul ui Mina . De aici ele erau purtate de pelerini pline
cu apă tăm ădui to are din izvorul existent sub biserica în care se afla
n10rn1Întul sfîntului. Dim ensiunile red use şi forma acestor , ~bin ecuvîn 
tări ale sfîntului Mina" (ampoules a eu1ogies, 11:enasampullen, MenaskrUglein) erau in1puse de conţinutul pre ţios şi de necesitatea de a fi
purbaLe cu uşurinţă, de obicei a tîrnate de gî( ca nişte adevărate taUsmane,
Cele trei ulcioraş e găsite la Constan ţa au diam . de 7- 8 cm şi g ro~
simea de cîte 2 cm . In partea de sus ele se prelungesc cu un gît dc care
erau pri nse cîte două mînuşi sau tortiţe. Corpu l era t urnat din două
bucăţi li pite între ele, cărora li s-au adăugat gîtul şi tortiţele, lucrate
separat, cu mîna. Pe fi ecare din cele două feţe plate, într-un cbenar de
bobiţe in relief, ca nişte perle, se află figura în relief a sfîn tului }VIi na,
reprezentat în picioare, din faţă, cu miinile întinse orizontal~ în atitudine de orant. Aceeaşi figură era sculptată în marmură la mormîntul
sfîntu lui. Mar tirul creştin. e Îlnbrăcat cu O tunică strî nsă pe corp, lungă
pînă la gen unchi, iar deasupra ei cu o manta larg deschi să, ce ajunge
pînă aproape ele glezne. în stinga şi in dreapta capului se află cîte o
cruce g reacă cu capetelc braţelor IăţHc. La picioare i se prosternă două
că mile , simbol al cleşertu lui şi al caravanelor ce veneau de departe, pînă
la mormintul sfîntului socotit protector al lor. Figura sfîntului şi forma
cruci lor amintesc unele reprezen tăr i asemănătoare din arta coptă.
Ulcioraşelc de provc!1ienţă e gipteană, descoperite la Tomis, sînt,
după cîte cunoaştem, singurele aflate pîn ă acum pe ţărmul de vcst al
Mării Negre . Ele constitu ie o dovadă în plus cu privire la legăturile
d intre capitala Sciţiei Mici şi Egipt, în secolele V-VI, de cînel credem
că dat C'ază şi cind au atins culmea înfloririi atît ultima etapă de viaţă
romana-bizantină în provin cia elc la gurile Dunării , cît şi pr oducţia
r·~ D . M.. Pippidi, St'udii ele islo1'ie a -religiilor antice, Bucureşti. 1969, p . 60-82 :
Cu pridre l.a nlspindirea cu.Uelo1' egip ten e în Sciţia Nlică .
I!I Cad Maria Kaufmann, Handbuch d er christichen Archăologie, J Paderborn,
1922, p . 23 7, 596-598, fig. 299; H. Leclercq, Menas (sa int), in Dict. d'archeol. chret.
et de 1itw'gie, t. X I, 1, Pari s, .1933, col. 376-397; Klaus \Vessel. Amp1LUen,
în Reall.exikon zm ' byzantini$chen K1rnst , Lief eru n g 1, Stuttgal-t, 1963, col. 141-142.
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ulcioraşclor

Abu Mina

de

acelaşi

tip din renumitul centru de pelerinaj de la Karm
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Un all document important cu privire la raporturile dintre capiV-VI, este o inscripţie funerară
la Constanţa, azi dispărută, care
menţionează
pe un oarecare "negustor de vinuri din Alexandria;'
(Q l'J~tLitQP Q t; 'A/,s~o:v()P~\I·<;) (fig. 7) 21.. La sJiqitul ultimului rind al i n scripţi ei apare frunza de palmier, obişnuită in epigrafia funerară paleoSciţici Mici şi Egipt, in secolele
fragmentară, descoperită întîmplător

tala

Fig. 7. -

Tomis.'

Inscripţia

l'unel'ară

il

unui "negustor de vinuri din Alexandria':
(sec. Vl).
creştină, ca simbol al victoriei asupra morţii :t1, iar dedesubt, pentagrama
sau pentalfa, simbolul mistic in formă de stea cu cinci colţuri al pitagor icicnilor, gnosticilor ~i neoplatonicienilor, ca semn apotropaic în evul
mediu şi pînă aproape de zilele noastre '1;}. Calitatea de ,~negustor de vi-

1. Barnea. Contribuţii la stlldiul creştinism ului in Dacia, in Ue vista IsRomdnâ, XIII, 1942- 1943, fasc. 3, p. 38-40; idem. Monumente de artă
crf'ştină descoperite pe te1'itoruL RP.R., lU, in Studii Teologice , XVIl, 1965, 3--4,
p, 157-159; idem, in Din Is toria Dobrogei, II, ap . cit., p. 494 şi fig . 52.' 1.
:!I D. M. Teodorescu, O]). cit., p. 33- 38. n r . 17 şi p. 165.
:'::! H. Leclel'cq, Palme,
palmier, in Dict. d'archiwl. chret. et de liturgie,
XIII, 1, Paris, 1937, col. 947- 961.
~:J P . Perdrizet, Negotium pC1'Umblllans in tel1cb ris . Etud es ele Demonologie
greco-orientale (Publication:s ele la Faculte des Lettres ele rUni versile ele Stl'a5bourg), 1922, p . 35-38; FI'. J. Dolger, Antike und Christentll1n, 1, 1, MUnstct· in
\Vestfalen, J929. p. 47-53; 1. Bamca. Q'uelqw:,s considel'atiolls ... , op, cit., p. 274.
V, Vdkov, op. cit., p . 21, n ota 17, influenţat pt'obabil de prezen ţ a stelei în cinci
colţ. uri în realitate semnul pentagl'amei, - presupune 6\ negustol'ul era eVI'eu,
intel'1Jl'ctare căreia i se opune prezenţa simbolului creştin al frunzei de palmier.
20

torică
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nuri di n Alexandria:' se pare că arată chiar originea celui surprins de
moarte în capitala Sciţi ei Mici, nu că el ar fi fost numai " r epr ezentantul
la Torni al vreunei case de vinuri din m etropola Egiptul ui :' , după cum
presupune primul editor al aces tei inscripţii , chiar dacă "aparenţa meschină a monument ului " o si mplă buca Lă dintr- un monument mai
v echi, - îl arată ca pc un "reprezentant sărac al vreunui n egustor
alcxandrin" '2." . In privin ţa comerţului cu vin adu s la Torni " din părţile
greceş ti , în perioada respectivă ele timp, e de amintit numărul considerabil de amfore descoperite cu cîţiva ani în urmă în cuprinsul marelui
edificiu roman cu mozaic de la Constanţa şi atîtea alte exemplare păs
t rate în colecţia Muze ului de Arheologie di n acela)i ora) 2>.
Dint r e descoperirile mărunte este socotită de origine egipteană
lampa cle bronz din secolele V-VI , d escoperită mai demult pe malul
stîng al BOlTei, la Luciu, jud. Ialomiţa 21i. Dacă nl,.l provine tot din Dobrogea, aceas t ă frumoasă pies·ă se leagă în orice C3Z strîns) prin locul său
de d escoperire, ele provincia d intre D u năre şi Mare.
Situată pe ţărmul de vest al Mării Negre, cu faţa îndreptată spre
Orie nt, Dobrogea şi în primul rînd aşezările sale ele pe litoral au avut
to t timpul ,legături cu Asia Mică , Siria şi Eguptul. Aceste legă turi au
devenit şi mai strînse în 9.nii de mai multă linişte ş i prosperitate ai provinciei Scythia Minor. Astfel s-a întimplat îndeosebi în primele trei sferturi ale secolului al IV-lea şi sub împăraţi i Anastasius şi Iustinian. Alte
ori acelaşi teritoriu a fost folosit ca l oc de refugi u sau surghiun. Oricu m ,
majoritatea co loniştilor p a pasiţi din Orien t, în căutarea unei s it uaţ ii mai
bune, s-au aşezat de preferin ţ ă în oraşele de pe htoral şi în primul rind
. în capitala provinciei. Ei s-au înd eletnicit eu tot felul de ocupaţ i i, dar
indeosebi cu comerţul .ş i, în general, au contribu it la dezvoltarea economică, socia lă şi cultu rală a ţinuturilor în car e s-au aşezat 27.
ll

LES RAPPORTS DE LA PROVINCE SCYTHIA MINOR AVEC VASlE MINEURE,
LA SYRIE IlT VEGYPTE

R esum e
Par su ite de sa position geogl'ap hique, le tenitoil'e e ntre le Danube ct la
Mei· NO i,·e avai t etabli, d~~s l'epoque la plus e !oignee, des rappods avec le !woch e
O ric!1l. Au I V~-V J e S., la provin ce Scyt hia Minor, creee par Diocletien. a continue ces relations, qui pcuvc nt Circ pours1..l1vicS el l'aide des inform a tions litteraires.
des in scriptlons et des divcrses decouverks archeologiques. Toutes ces sources vi~',

D . M. Teodorescu, op, cit., p . 37.
V. Canarache, Muz eul de A1·heologie din Constanţa, 1967, p . 28, 29 ş i 83.
:!(j V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvens is, În Analele Academiei Române,
Memoriile Secţiei Istorice, t. 36, 1913, p . 68 şi pl. IX, 2 ; idcm, in Al'chaologischcr
Anzeiger, 1913, col. 392 şi fi g , 22; M, Maer'ea, A propos de quelques dec01.wertes
,.; hn~ ti(, lln es (>n Dacie, în Dacia, XT- Xn , 194:)-1947, p. 290- 29l.
27 Cf. V . Velkov, op . ci t., p. 22-26 şi V . Bdcvliev. Grabin sch1'i[t e"inc>r Phrygerin aus Kikidaclon in Od essos, în Klio, 52, 1970, p . 25-26,
:!::;

262

se-ni. cn pn?micr lieu, les villes grecqucs du littol'al de la Dobl'oudja et en plus
petiLe mesurc les sites qui se trouvent â l'interieur de la provin ce ou bien le long
du Danube.
Un texte hagiographique parle de la prescnce de dcux chretiens dans la
viile de Halmyris, situee dans le Delta du Danube, sur le bras Sf. Gheorghe. Ces
chreticns, nommes Epichtete et Astian, venaient de rOdent. le plus probablement dc
l'.Asie JVHneure, el Iurent marlyrises pauI" leu]' foi. sous rempereur Dioch~tien , Un
8utre document hagiographique, le Sinaxaire de Constantinople, rait mention d'autrcs ml1l'tYI'S, ol"Îginail'es de l'Asie l\lîneurc, il l'cpoque de I'emperelll' Lidnius
(31Y). Sous Constance II, le moi ne Audius, odginairc ele Mesopotamie. fondatellt'
de la secte des audiens, fut exile en Scythie Min curc.
Dans la seconde moi tie du I Ve s. on trollve, comme gouvcrneur de la province Scythia Minor, Junius Soranus, originaire de Cappadoce. auquel Basile le
Grand, archeveque de Cappadocc, a clemande de lui c nvoyer le corps du madyl'
Sabas "lc Gothe", originaire lui aussi de Cappadoce et noye dans la riviere de
Mouseos (Buzău), pcndant les pel'secutîons d'Anthanaric. Un ccrtain Entol ios, dant
on fi.lit mention sur une inscription funeraire du Ve s, (fig. 1), etait. lui aussi, de
Cosal'ce de CapPfidoct:,
PlusicLlI'S plombs de commCl'ce, trouves aTomi et ~I Tzvourele (probablement
l'antique Suciclava), district de Constantza. constitllcnl alltanl de prcuves des rappol'ts qui existaient aux TVc_V e s, entre Scythia Minot' et les villes de I'Asie
Min02l1l'e, Ephese, Smyrne, Laodicee, Koloe, etc. (fig. 2),
Un e inscription funt'l'<.lirc de Torni, des ve-VIe S. fait mention eI'une jeune
femnle: TOl'pilla, originaire, lc plus pwbablcmcnt, eI'Epiphaneia de I'Asie Mineure
(fi~, ;j). D'autres inscriptions funel'aires ele Torni et de Callatis. appartienncnt,
parait-il. ega lement il des pcrsannes o l'iginaircs de J'Asie Mineure.
Quaestura Jtlstiniani exercitus, creee en 536, quoique n'ayant pas eu une
lon~lle cxistellce, aurit contdbue, ell~ auss i. a affcrmir les relations entre la Pctite-Scythie el l'Asi0 Mineure,
En ce qui concerne les relations de la m('me provinee avec la Syrie, il faut
rappekr une in scription trouvee il y a quelquc temps deja, â Mangalia (Callatis),
qui fai' mention du juristc "Symplicius, fils de Cassien, originaire de Syrie"
(fig, 4) cl une UULl'C, inedite. de Torni, posee P~l.r I'hypodiacre Paul le Syrien, sur
la tombe de sa fcmmc, P3ul e (fig, 5), La seule basilique pal('ochrcticnnc, trollvee
a M,:mgalia, et }'un e des trois basiliqlles connlles ci Troesmis il y a deja quclque
tcmps, sont influencees par l'architecturc syricnnc.
Le document le plus ancien coneernant les relations de 13 p l'ovince Scythie avec
I'Egyptc est la parte en pien'e calcairc d'u n hypogce fllnerairc ele Torni. cle !'epoque ele Constantin (fig. 6), Sur S3 surface sont seulptees, en rclief meplat, €x ecub? de maniere rudimentaire, les divin ites g r eeo-romaincs Apl11'oditc a vec E ros
f't HCI'culc 'ct egyptiennes 1si5 et Harpocrate, ceUe piece constituant un important
document tarclii de syncretisme 1'eligieux, Tl'ois petites "ampollies il clliogies" decouvcrtes â Constantza, eonstituent la preuve de pelerins tomitains venus aux
v e- VIc s. de Kal'm Abu Mina (en Egypte), ou se t l'ouvait la tombe riu saint Menas.
UnC' inscriptian fLmel'aÎl'p du V c- VIe ,retrouvec ellc aussi, pat' hasat·el. i.\ Const~nt7.a,
fait mcntion el'un "marchand de vin el'Alexandrie" (fig. 7),
La plnpart des orienlaux venant dans la Pctite-Scylhie, se sont fixes de
p refercnce dans les villes du litto1'al ct en second lieu scu le ment dans cclles
situecs SU I' lu l'Îvc cll'Oitc du Danube. En genel'al, ils o nt co nll'ibu c au di'veluppemenl l:conomiqlle. socia l et euItul'cl de la pl'ovince.

L a legende des figuJ' es
F'i~,

1. Torni:

Fi,~, ~,

Arehitl'ave d'une canstl'llction fun eraire clevee par "Entolios le
Cesal'cen" (VC s,),
Torni: Sceatlx 0n plomb, portant le nom des villes de Smyrnc (1,2), c\'Ephese

(3)

et ele Kaloe (4) (lve-ve s.).
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Fig. 3. Torni: La piern2 fun 0raire de la jeune 'Iorpill a d'Epiphaneia de Cilicie
(ve-VIe s.).
F'ig. 4. Callatis: La pien'e funerail'c du Syricn Symplicius. fils de Cassien . e t ele
sa femme. Melitis (lVe-v e s.) .
F'i g. 5. Torni: La piclTe funera ire de Pau le, la f cm m c de l'hypodiacL'c Paul, leSyri <:'n (VIe s .).

Fi g. 7. Torni: La parte en picrre d\m hypogec funel'aire (Iere moitie du IVe s.).
F ig. 7. Torni: ln scription funera Îrc cr un " marchancl cle vin cI 'Alc x anclric"

DIE BEZIEHUNGEN DER PROytNZ KLEINSKYTHIEN ZU
KLEINASIEN, SYRIEN UND ĂGYPTEN
z.usam.m.el~fassung

Durch scin e geographi sche Lage b eclin gt. hat elas Gebiet z\visch en der Donau uncl clc m Schwarzen MecI' bereils in el en entlerntesten Zei ten Bcziehllngen
:lUni Nahen Ori e n t unte L·h :;..ltcn. Im 4. bi s 6. Jh. hat clic van Diokl c t ian gcschaff cn e
P I'ovinz Scythia Minor cliesc Beziehlln gen weiiergefuhrt, clie anhancl litcrarischc r
Informatian, d er Inschriften und verschi edener archaologi schel' Fundc verfolg1
werden konn en. AII diese Qucllen beziehen. sich in erster R eihe auf clie gl'iechi schen S t ăclt c im Dob l"ll clscha- .AbschniU d er Schwal'zmecrkLisle unei in ct""-as gcl"ingc rem MaGe auf <lie Siedlungen, clic cntlang cler Do nau und im lnneren dCI' PL'Ovin z liegen.
Ein hag iographisch cr Text erwahnt in del' Stad t Halmyris im Dona ud elta
a m Sankt-G eor g:s-Al'm zwci .:tus dem Oslen. h6chstwahrsc heinlich aus Klc înasien,
hi e l'heI" gekommenc Christen, Epiktel unei Astions, cli e um ihres Gl aubens willE'n
%W' Zeit des Kaiscl's Diokl ctian gemarter t wurden. Eine anderc hag iographischc
Urkllncle, da s Konstantin opolitanische Synaxarium, cl'wahnt anel ere MartYI'er
kleinasiatisch en Ursprungs ?ur Zei t dcs Kai sers Lieinius (3 19). Unte r Konstantios II.
wurele der Monch Auclius. cip!, aus M('sopotamien s tammte, uncl dic Sckte clei'
Auelier gegl'undet hatte, n ach Kl ci nskythi en vnbannt.
In der zwciten Halfte c1es 4. Jh. \Val' Junius Sol'anus cler Slatlhalter cler
Provinz Klein s kythien. EI' slammte aus K a ppadokien tind BasilillS der GroGe,
Bischof von Casarea in P c n tllS . vcl'langte ihm clic Gebein e cles MăL"tYI'c l' s Sabas. clCL'
ebcnfalls aus Kappaclokicn s tamrntc und wăhl'cncl cler Vcrfolgung von A thanarich
im MlI"Seos (Buzău) -FluB c rtJ'ank. Ebenfalls aus Casarea (Kappadoki en) stammte
e in gev.'isscr Entolios, elen c ine Grabin sc hrift aus dem 5. Jh. er wăhnt (Abb. 1).
Mehl'ere Handelsbleigewichte, clie in Tomis und Izvoarele (Kreis Constanţa wahrscheinli ch das alte Sucidava) gefllnd en wurden, s ind Bcweisc cler Beziehungen
die im 4. bis 5 . .Jh. zwisc he n Kleinskylhien und den in Klcinasicn gelgegenen
Stădten Eph esos. Smyrna, Laodicăa, Koloe u.a. bcstancl en haben (Abb. 2).
l~in e Grabi nschrift vo n Tomis aus dem 5. 6. Jh. e n:văhnt cine Jugcncl!iche namcns Torpilla. cli e hiichsi.wCI.hrscheinlich aus Epiphaneia in Kleinasic n
s tammt (Abb. 3). Andel'e Gl'abinschriften von Tomi s und Callatis schc inen eb en ~
{aUs au s Klein asien slammcn d en Person c n anzlIgeh6ren.
Die Quaestw'a Justiniani exercit"lls. cli e im Jahre 536 gegriindet \\furde, ,yal'
7,war nicht VOn la!1gel' Dau el'. wird aber gewiG auch Zli e nge l'e n B e%ieh ungen
7.wischen Kleinskythicn und Kl einas!cn be igetragen habe n.
Di e Bezichungen del'selbcn Provinz %u Syrien b elegt eine bc r eits vor hingerel' Zeit in Mangalia (Callatis) gcfunclene Inschrift, clic den Juri sten ,.Symp!icius" Sohn des cassianus, s yrischer Abstarrunung, erwahnt (Abb. 4), sa w le eme
andere uneclierte aus Con sta nţa (To mis) clie cler syrische Unterdiakon Paulus aul
das Grab seinel" Frau Pali la sct%tc (A bb. 5). Die e in %ige in Man galia entdeck te
iri.ihchristiche Basilika und eine d er drei schon lan ger aus Troesmi s b ekann ten
Basilil.:;:en sind v on clCI- sy ri sch e n Baukunst b eeinfluBt.
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Den ăltesten B eweis uber clie Bcziehungen zwischcn Skythicn une! A gypten
liefert clie Kalkstein ture ci neI' Totengruft, clie aus dem Zeitalter des Koostantio
stamm t (A bb, 6), Au! ihrer Vorelerseîte sind in halbflachem Relief uod in g l'ober
AusfUhrung clic gr iechisch -romisehen Gottheitcn Aphroelitc mil I::ros unei Hcrkules
un d clic ăgyptischen 1sis mi t Ha rpokrates eni gem ciBc1 t, \vodurch cl icse Tur a uch
cine 'xl chtige sp ăte U rkunde des reli giosen Synchroni sm us darstell t. Drci kl eine
Olampullcn clic in Constan ta gefu nden wurclen, be\\'eise n , d aI) Pilgcr aus T omi s
das Grabmal cler Hei li.!.!cn Menas von Km'm Abu Mina. in Ă gy pten , im 5, bi5
6. Jh. bcsucht haben . Eine G rabinschrift aus dem 5. bis 6. Jh., cl ic ebc nfalls al s
Zufallsfund in Constan ţ.o. zutage kam, cl'wiihnt e in en "W ei nhăn dlc r aus Alexanelda " (A bb. 7).
Die mci sten in Klcinsky thien nieclel'geJassenen Orientalen, sieclelten sich
vorzugsweise in den Kii s tenstad te n an unei in z\-vciter Linie a uf c1 em r ec hte n Do nau ufel'; sie trugen im allgemeinen ZUl' okon omi sche n, sozial en u nd kul tll rellen
Enhvicklllng cler Provin z be i.

Erkl a rullg el e r ..tb bildzwgen

Abb. T. Tomis: Al'ch ill'uv e in cl" von En10Jios o.llS

Că sa r ea

C1Tic htc1cn

Grabstăttc

(5 . J h.).

Abb. 2. Tomis : B lcis icgel mit elen
u nd Koloe (4) (4. bis 5. Jh .).

S tăeltc n amen

von Smyrna (l, 2), Ephcsos (3)

Abb. 3. Tomis : Grabstc in. cler Jugcndiichcn namen s TOl'pi lla aus Epiphancia (Kilikien) (5. bis G. Jh.).
Abb. 4. CallaLis : Grabstcin des SYl'icrs Symplieius Sohn d es Cassianlls unei dcssen
Gattin M e li tis (4. bi s 5. .1h.).
Abb. 5. Tomi s: Grabstcin cler Paula, GC'.ttin el es s'yl'i sc hcn U niCl'di akons Paulus
(6. J h. ).

Abb. 6. Tomi s : Steintl.irc cineI' Tote ngl'llIt (1. H1i1fte d es 4. Jh.),
Abb. 7, Tomi s: Grabinschl'ift cin es ,,\Veinhand lcl's aus Alexandl'Î ;;l"

(6. Jh. ),

