VICTOR- HENRICH BAUMANN
CONSIDERAŢII
CREŞTINE

PRELIMINARE AStJPRA BAZILICII
DIN SATUL :-IICULIŢEL (JUD. TULCEA)

Situată într-o zonă deluroasă ş i impăduri tă, localitatea Niculiţel,
ca de altfel şi împrejurimile sale, se remarcă prin mulţimea vestigiilor
arheologice rămase încă inedite. Cîteva descoperiri fortu ite şi-au găsit
ecoul in literatura de specialitate, introducind Niculiţelul in circu itul
arheologic. Ne referim, in special, la altarul inchinat de trei preoţi lui
Jupiter Dolichenus in sănătatea împăratului Caracalla şi a mamei sale.
de la începutul secolu1lui al III-lea e.n. 1, la stîlpul miliar din timpul
lui lulian Apostolul 2, la fragmentele de cărămizi purtînd ştampi la LEG
(ionis) 1 IO VIAE SCY (thicae) 3, sau la fragmentele de conducte ceramice care duceau apa potabilă de la poalele dealulilor Niculiţelului,

bogate în izvoare, pînă la marea cetate a Noviodunumului li,
Ruinele unei fortificaţii în punctul "La cetăţui e", de unde provin
materÎ,ftle romane, bizantine ş i slave 5, situat pe o în ălţime care domină
localitatea dinspre sud-vest, abunden ţa monedelor romane şi bizantine,
valul de pămînt care înconjoară Niculiţelul dinspre sud- sud-vest, bisericu ţa "Sf. Atanasie" car e pare să rezide dintr-o capelă bi2Jantină. ca
şi cele treisprezece monede medievale, aparţinînd foarte probabil unui
tezaw " din vremea -lui Vlaicu-vodă G, evidenţ iază o intensă şi îndelungată locui re a acestor locuri, nu în cadrul unui simplu sat necunoscut,
ci într-o aşezare civilă, cu caracter cvasi-urban.
Aflată la numai cîţiva kilometri de Noviodunum, staţiune a flotei dunărene, devenită in perioada constantiniană pivotul lapă,rării sectorului nord-scyth ic~ unde se găsea staţionată " praefectura ripa e legionis
primae Joviae, cohoptis quintae pedaturae su peri oris
şi unitatea
fl
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de C'tl..lxiliari - " m ilites primi Con;:;tan tianÎ'I;, aş ezarea de la Nicupare să fi cunoscut o dezvoltare continuă . D acă ţ inem seama de
f!' umoasele sale dealuri, cin dva complet împăduri te, cu perspectiva Dunării, ş i de microclimaiul sănăto'5 al a cestor locuri, putem iniui şi un
aspect al rolului jucat pin ă în sec. al V-lea de această aşe za re , acela
de punct recreativ pen tru autorită i ile militare şi civile ale Noviodunumului ca şi pentru diferiti negustori bogaţi, veniţi în s pecial din Orient ,
în vederea schimburilor de nîărfuri ce se efeciuau periodic la Noviodunum cu lumea nord-dunăreană. i n teresa ţi în cîştigurile mari pe care
le puteau realiza aici s. To todată , la adă p ostu l pădurilor şi în ălţi milor,
locali tatea prezenta un strălucit loc de refugiu în cazul unor prinîejdii
care nu vor intîrzia să apară, începînd de la finele sec. IV . odată cu
pătrun derea vizigoţilor şi in t ot cursul primei junlătăţi a sec. V e.n. ,
datol'aie atacurilor ş i pustiir ilor hu ni ce.
Vom socoti aceste consideraţii generale ca p unct de plecare în
anaJi za recentei descoperiri din marginea nord-estică a Niculiţelului.
Aici. în l ocul numit "La PI ăcintă'\ cu numai cîteva decenji în
urmă se afla o ridicătură de teren, proteja tă spre sud- su d-est de o vi roagă pe unde apele ploilo r. ad unate pe dealul ,.Piatra Roşie " , îşi fă
cuse ră făgaş . Di n spusele bătrînilor. locul prezenta agl omerări de piatră
şi cărămidă şi chiar ziduli năruite de vreme. Extin derea satului in
aceastA zonă a schi mbat configuraţia terenului. Sătenii au acoperit ripa,
forţ ind apele ploilor s'\"Şi schimi:>e făgasul. Z id ăria de piatră. aflată l a
su prafaţă, a fost refolosit ă la construirea noilor case, iar viiturile mari
din ultimii ani au sp ălat teren ul, scoţind la iveală o porţiune din cupola
unei eripte (fig. 1). Să tenii au spart pintenul t rapezoidal di n virf ul cupolei şi o mică porţiune din zidăria acesteia , deranjînd, prin alunecarea
molozului, o parte a morn1Întului din interior. Din initiativa autorităţi 
lor locale, ,care ne- au 'Solicitat de altfel intel'venţia , spărtura a fost acoperită cu piatră şi ciment. In vederea salvării monumentului , în luna
septer~1brj e a anului curent, am în t.reprins săpături arheologice la faţa
locului.
Lucrarea s -a efectuat pe m ijlocul unei uli ţe, situată p e o pantă
puternic înclinată. între casa lui Batea Mitu şi a lui Mititelu Stelea,
prin săparea a trei secţiuni, din tre care prima , notată cu 5 0 , trebuia s ă
îndeplinească func ţia de canal de scurgere a apei, in vederea protejării
lu crărilor din celelalte două sec ţi uni (S, şi S , ).
In aces t fel au fost scoase la lumină pe o su prafaţă de aproximativ ] 70 m.p. , -resturile unei bazilici creştin e cu crip ta "in situ l ' , 'îngropată in zona altarului. Lucrările s- au efectuat în special în zona altar ului şi a navei principale a naos ului. deoarece în rest, zidurile bazi Jicii erau aproape complet di struse.
liţel

7 Notitia Digltitatum Or, ed. Bocking, 1839, XXXVI.
S) Thcmistius " Omisi on", X; A. Piganiol L'Empire chretien (325-395) Histoire generale, fondee par G . G lotz, t. IV, II-eme partie, p. 299 (d. Cod. Just. 4,
41, 1, 2).
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Terenul prezintă o situaţie stratigralică destul de sim plă. Sub
un strat vegetal superficial, de cele mai multe ori inexistent, pămîntul
capiit ă o culoare galben-inchis cu nuanţe brune. Acest strat reprezin tă
pă mîntul viu antic, avind o grosime de 1)50 m, în amonte şi de 1 n1,
în aval. In unele poriiuni, el este perfOl'at de gropi de dimensiuni
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l;'ig. l. -

V eclere asupra Jocului descoperirii criptci

inainte ele începerea

săpătur il o r

arheologice

mari, adinci, umplute cu gunoaie aruncate de sătenii care şi- au ridicat
casele cu pămint ul si piatra scoase din locurile respective, Sub acest
strat masiv urm ează ]oes::;uL
Situaţia stratigra fică ne-a permis de cele filai multe ori să reconstituim o mare par'te din planul bazilicii . Ca toate bi sericile creştine
din antichitat e ", cea de la Niculi ţel nu are absida perfect o rien tată
9 J. Zciller, L es ol"igines chretielllles. Paris, 1918, p. 185 şi mai recent Dinu
T heodorcscu, L'edifice romallo-byzantin de CaUatis in Dada ~ . S. Vll, 1963, pp.
284-285, fig., 16.
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spre răsărit, ci la BO c NNE . Absida este de forn1ă semicirculară; cu o
deschidere in terioară de 6 n1 . Două telnelii mai subţiri, prinse organic
de partea interioară a zidurilor laterale ale absidei, delim"itau nava
centrală. a naosului, pe o lungime de 7,50 n1, de presbyterium şi de
navele 'laterale cu o lăţ ime de 2,40 m . Ţinînd seama de aglomerarea

F'ig. 2. -

Secţiunile

81

~i S~

cu cripta "in situ " ; în dreapta, o
scala d e cărămid~l a naosului.

porţ-iune

din pm'do -

d e pietre dinspre faţadă, presupunem n aosului o lungime de aproximativ 10 ffi . N a osul era pardosit cu dale de cărămidă romană , d e cele
m ai multe ori p ătrată . aşezată mozaical ca pe o tablă de şah (fig. 2) .
Spre intrare se află un şir de plăci mari, rot unde, din cărămidă . Aces t
t ip de bazilică cu trei nave ,este întîlni t p e teritoriul D obrogei. găsi n
du-şi analogii la His tria 10, Tomis I I) N oviodunum 12, Tropaeum 1:\ Chiose-Aidin l'i , T roesrnis JJ, iar in nordul Bulgariei în săpătu r i le de la
JO v. Hfs ~ria, I, pag. 105 şi urm. şi r. Barnea, N Oll ve lles considerations sur
l es basi1.iq'ues chretinnes d e Dobroudja, în Dacia, XI, X II, 1945-1947 pag . 228.
1l A. Rădulescu, Monwnente 1'omano-bizantine elin sectol"1Ll el e vest al ce tăţii T omis, Co n stanţa, 1966.
l~ 1. Barnea, B. J\.Jitrca şi N . Anghcl e scu . Săpăturil e de salvare ele I.a N oviodll1wm. în Materiale, IV, 1957, pp. 162- 165 şi Material e, V. 195~J, pp. 464-468.
J3 V. Pârvan, Tropa eum, p. 180 şi ul·m . ; R. Vulpe. Histoire an cicllne el e la
D obrotlelja, 1938, p . 342 ; 1. Barnea, N ou vell es cOIlSieleTatio lls, p . 226.
1/; R. Vulpe, o/J. ci t., p. 343.
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J. Zeiller ,

O]).

ci t ., p . 197.

Fig. 3. - F ragmente ccramice ele provenienţ.ă romană din secţiunile S[ ş i S~:
1 - in r1ărămătu1"a rle deasupra pardoselii de cărămid ă .. 2 - sub pard oseală, în
pă mî/lt1lZ de wnplttwră din dre pt ul intrăr ii În criptă; 3 fragm ent dintr-o luc ernă
gă sit in l1w1-tar, pe platf orma elin fa ţa intrării in cri ptă.

Fig. 4.a -

Intrarea în

criptă :

înainte de

înlăturarea

zid5riei de

cără midă.

fiind specific secolelor IV-VI ".n . De altfd şi ceramica roin săpătură corespunde acestei perioade (fig. 3).
Altarul se află situat deasupra unei cripte cu plan tra pezoidal ,
cu baza mare spre interior. Pe toate laturile, zidurile crip'tei se prelungesc prin tin1pane în formă de arc de cerc ale căror dimensiuni var ia ză. Deasupra intrării în criptă timpanul a fost uşor avariat din antichi tate. Clipta a fost acoperită cu o cupolă construită din cărămidă
ş i mortar, prevăzută cu un vîrf tronconic care t.rebuia să indice probabil locul altarului propriu-zis (prestollll). Pereţi i criptei. ca de altfel
toate temeliile zidurilor bazilicii, au fost lucraţi din piatră neregulată ,

Iatrus

16,

mană găsită

Fig. 4b. Intrarea în
IG

criptă după înlăturarea zidăriei.

Teofil Ivanov, Zwei alt.christliche Basiliken des 4- 6 Jahrhwulerts in Sek-

tOT IIT, Klio, BeitTăge zur alten G eschichte. Akad em ic Verlag-Berlin, 1964, Das

Limeskastell Ia tr'us; pp. 155-157, PL 1
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fig. 21- 22, 25-26.

SC03.să

din cariera Niculiţelului (calcar n egru de Gutensch tein) p rinsa
cu mortar.
Zidăria de piatră a criptei a fost realizată direct în loess, Intrar ea
in CJ'iptă, situată spre sud- vest, este de formă dreptunghiulară, n1arcată
de blocuri masive din calcar cretacic, adus din carierele de pia tră ale
BabadaguJui, lucrate cu şpiţul (fig, 4), A fost blocată cu o lespede din
aceeaşi rocă, prinsă în pene (pietricele şi cărămidă) şi n10rtar, iar
in blocurile laterale s-au introdus patru sigilii de fier prinse cu plun1b.
Partea inferioară a lespezii. se află sub greutatea unui Pl:ag din
calcar, construit în trei t.repte, prins cu pietre şi mortal'. In acest stra t
de mortar s-a găsit o monedă, singura de altfel, într-o D1ică porţiune
de arsură (fig . 5) . Intre prag şi blocul de deasupra intrării a fost ridi-

Fig. 5. -

POi'ţ iu nca

de

arsur ă ,

de sub p ra gul
m on eda.

intrării

in

criptă,

în care s-a g[lsit

cată o zidărie de cărăn1idă, identică celei de la pardoseala Daosului,
care a fost apoi tencuită superficial. In felul acest a intrarea era C0 111plet masoată ,
Intel'iorul criptei, de formă uşor dreptunghiular'ă, este pardosit
cu trei lespezi din calcar de Babadag, pe car'e a fos t construită lada
mortu,,"ră , de formă trapezoidală din scinduri subţiri de brad prin se
în tre ele prin cozi de rîndunică, cu colţurile întărite cu col ţarl d in
tablă de aran1ă bătută în ţinte, cu capac din scînduri în două pan te
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'prevăzut cu două frontoane (fig. 6). La turile exterioare ale lăzii şi fron-toanele sînt decorate cu linii d ispuse în re ţea remboidală.
În u adă sînt aşezate ordonat patru schelete cu picioarele înainte in
,directia orientării bazilicîi conform ritualului creştin (fig. 7). Destul de
prost conservate, în special in zona toracelui şi a capului şi avariate de
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Vedere din dreptul intrăl·ii asupra interiol"ului criptei; lada mortuară
de molozul căzu t din spărtura făcută de săt e ni in cupolă.

deranjată

molozul curs prin spărtura făcut ă de localnici în cupolă, permit totuşi
,cîteva observaţii
în primul rind aşezarea lor în ordinea anatomică,
iipsa oaselor craniene sau, în cazul scheletelor din dreapta, păstrarea
lor fragmentară, şi lipsa e1en1ente10r vestimentare .
Pereţii interiori ai criptei au un aspect s emicircular, fiind tencuiţi cu var şi nisip, după ridicarea bolţii din cărămidă frumos 1'ost ui tă , ale căror arce porneau din cele patru colţuri ale camerei mortuare (fig. 8).
In partea super ioară a pereţilor, din dreapta şi din stînga intrării
au Îost ineizate în tencuială două inscripţii cu litcl~e greceşti. Arcadele
pereţi lor au rost vop site cu două benzi, una roşie, cu ocru, de 5 em, şi
alta albă, cu var, de 6 C111 . grosime.
Literele celor două insC'iripţii au fost, de asemenea, vopsite cu roşu.
Au înălţimea de 7- 8 cm şi 4,5- 6 cn1 ' lăţime. Pe peretele din stînga stă

Fig. 7. -

Fig. 8. -

Lada

rnol'tuară

văzută din
scîndurilor capacului

co l ţul

di n stinga intrării,
mormîntului.

după

Înlăturarea

şi curăţirea

Aspectul in t eri or al intrăl"ii; deasupra peretelui semicircuJal", bolta de
a cărei cons trucţie pornea din colţurile camerei mortuare.

cărămidă

Fig. 9. Vedere asupra

stării

actuale a osemintelor.

scris : /J.o:p-ruPZt; AP~(jŢoij (fig. 10)), avînd deasupra monograma lui Hris tos,.
o ~ruce simplă cu P prins ele partea superioară a braţului vertical, iar
pe peretele din dreapta, sub o cruce asemănătoare, dar de dimensiuni
mai mal-i, au fost scrise numele celor patru lnarti r i :
[lCl.p-r,jpz:; Zw·n%o~ ,..
·'A.-r-rCl../lot;, K("f.[1.cl.a~t;, cD[)'~7!ir;o~ (fig. 10,2).
Se rem a rcă poziţia înclinată spre dreapta atît a crucilor cît şi a
celor două inscripţii. folosirea formelor lunare ale literelor "e psilon"
şi "sigma" şi caractere1e cvasi-cursive ale literelor "n1Y", "lambda(l, "a1pha" şi "o nlega(( .
Crucea monogramată în fonnă existentă pe pereţii criptei din bazilica ni:-uliţeană este întilnită pe o serie de monumente creştine din
perioada rOlnano-bizantină. O întîlnim în Egipt, pe un epitaf de la sfîrşitu l sec. al IV-lea ", p'e un inel de provenienţă necunoscută din sec. V ,
aflat in muzeul de Nantes 18 şi pe o inscripţie din Ulmetum din vremea
lui Justinian 19. Deşi cu n1ulte rezerve, am p'utea folosi acest elen1ent in
plasarea cronologică a cQnstrucţiei. Scrierea însă este specifică secolelor
IV-V e .TI. , găsindu-şi analogii în Cronica Alexandrină, concepută la sfîrşitvl secolului IV 20, iar pe teritoriul Dobrogei în inscripţia funerară a
17 Cf. Le R - me dom Fernand Cab rol et le R. P. dom Henri Leclercq, Dictionnaire d'archeoTogie chTetienne et de liturgie, t. III, Paris, 1914, col. 1511 .
Ibidem, 1528.
J9 ef. I. Beu'nea, Din Istm'ia Dobrogei, II, p . 423 şi 514, fi g. 20.
20 Cf. Cabrol-Leclercq, Diclionllaire, 1547- l553, unde se dau şi reproduceri
d in papirus după D enkschiften cler K . Akade17l.ie cler Wissenschaften, T, LI, pI.
18
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şi

Verso.

F'ig 10.1. -

Inscriptia

creştină

Fig. 10,2. -

Inscripţia

cu numele celor patn; martiri
peretele sud-estic.

de pe p eretele nord-vestic al camerei m ortuare:.

inci z ată

în

juristului (')C,ţHY.O:;) de origine 5iriană, Simplicius (L;U')it/,b<:~oc;), înmormîntat la Callatis împreună cu soţia sa Meltis 2.1 şi în inscripţia din T omis.
dedicată "Fericitului Timotheus de către Dinias, de curînd luminat (~bo
tezat) Enmanu>!" 22, datată în secolul al V-lea e.n. 23.
Moneda ar fi putut constitui cel mai precis element de datare a
criptei, deoarece ea a fost surprinsă stratigrafic în mortarul din faţa
intrării unde a fost pusă, cu prilejul oficierii unei slujbe religioase, în
momentul blocării intrării în criptă. Din păcate, starea proastă de conservare a acestei monede, nu permite decît o determinare aproxim'ativă_
Pare <a se incadra prin tre emisiunile de tip CONCORDIA AUG sau A V
GGG cu crUce pe ['evers, din pel'ioada anilor 395-408 e.n. 2',. Dacă acceptăm, chiar cu oarecare rezervă această determinare, trebuie să admitem
construil1ea oriptei în prima jumătate a secolului al V-lea e .n. Această
perioadă corespunde pe plan politic atacurilor repetate şi incursiunilor
de pradă ale hunilor din timpul slab ei domnii a împă'fatului Teodosiu
al II-lea.
Căci, ce altă primejdie decît cea barbară i-ar fi determinat pe creş
tinii din teritoriul Noviodunumului să transporte moaştele sfinte ale mart icilot' lor într- un loc ferit şi bine cunoscut de ei ? Cînd ot'3şele Scythiei
erau prădate şi populaţia era luată în captivitate, de teama profanatorilor, creştinii au -a scuns, pur şi simplu, moaştele sfinţHor lor într-o criptă
perJe~'<j; închisă şi îngropată sub pavimentul unei baziEci ri,Ucate cu aceasta
ocazie de-asupra criptei 25.
Cine sînt martirii de la Nicu'liţel ? Trei dintre ei şi anume Zotikos.
Attalos şi Phi1ippos poartă ant'!'oponimice destul de cunoscute in ono-

mastica

greacă

2(;.

2! Inscripţi a a fost datată sec. IV-V e.n . Publicată mai întîi de Gr. Toe:i lescu în Archiiologisch-epigraphische Mitteilungen (AEM), \Vien, XI, 1887,
pp. 32-33, reluată apoi d e 1. Bamea în Dacia I, 1957 (Inscriptions chretiennes dela Scythie Mineure), p. 284, fig. 7. Ve;d acelaşi, în Din istoria Dobrogei, II, p. 462.
şi p. 521, fig. 29.
:!2 Ci, Iorgu Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1963, p. 217, pl. LXXII, fig. L
:Il Dacă acceptăm că Timotheus din inscripţie e una şi aceeaşi persoană
cu episcopul din Tomis care participă în 431 e.n. la Consiliul din Ephes, v . R. Vulpe,.
Histoj,re anctenne de la Dobroudja, p. 322-323.
v. Lui Gh. Poenaru-Bordea de la secţia de numismatică a Institutului de arheologie din Bu cureşti care s-a străduit să determine această monedă ii mul ţumim!
şi pe această cale.
:!.') Strati grafic, există o
unitate perfec tă î ntre bazilică şi criptă. Baza zidurilor bazilicii corespunde î n ă lţ i mii maxime a pereţ.ilor criptei; pretutindeni se'
observă acel aşi sistem de construcţ ie şi acel aş i material folosit.
:!ti Zotikos din Bizan'ţ este pomeni t in inscripţia din Tomis a lui AUI'elius
Sozomenos, datînd din epoca Severilor, conform R. Vulpe, op. cit., p. 186 ş i
I. Stoian, op. cit., p. 208, pl. LXIII. Un arhitect (,<:;('1('7)<;) Zotichos apare într-o'
inscr ip ţ i e deasupra porţii de intrare a unei biserici creştine din Dâna· (nordul
Siriei) - an . 483 e .n. Cf. Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGL SYR)!
II, 1939, pp. 272-273, nr. 490.
Un gladiator din Tomis, pe nume Attalos, este pomenit Într-o inscripţie de
la PaJazu (Constanţa), ef. 1. Stoian, op. cit., p. 200, PI. LU I , fig. 1, cu toată bibliografia la su bsol.
Attalos din Callatis ,,3 deţinut in mod stră l ucit, Pl'i ma magistratură", eL
1. Stoian, op. cit., p. 106, pl. XXIII , a doua jumătate a se<::. II e.n . (Cf. Gr. To-
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Este plauzibil să presupunem că făceau parte, fie din militarii de'
din garnizoanele cetăţii Noviodunum: fie diri comunitatea
greacă din zona respectivă, despre a cărei exi sten ţă stă nlărturie inscripţia_
f unera ră a Alexandrei a lui Alexandros
de pe sarcofagul de marmură
descoperit în necropola tum ulară a cetăţii 27.
Kamasis pare a fi un nume feminin, întîlnit în forme * asemănă 
toare în onomastica mic roasiati că 21'\, cea mai a p ropiată fiind A'm asis 29.
Dacă scheletele sînt aşezate in lada m ortuară, de la d,'eap ta spre'
stînga, în ordinea scrierii lor, înseanlnă că al t reilea schelet a r aparţine 
unei femei , lucru pe care numai expertiza antropologică îl poate confirma.
Referi tor la momentul martirizării lor, " m putea lua ca punct de
plecare anul 319 e.n. cînd Licinius a începu t persecuţia creştinilor do-o
brogeni, sau ultimele persecuţii iniţiate de Iulian Apostatul. ceea ce e
mai p uţin de crezut, dat fiind caracterul absolut izolat al acestora 30 .
Din păcate, documentele cele mai plauzibile referitoa re la perse-·
cutarea creşti nilo r din Scythia şi an ume martirologiul ieronimian ca şi
sinaxaru'l di n Constantinopol, nu amintesc printre m<arti.rii Noviodunu- mului decî t pe unul din cei aflaţi în cripta bazilicii din Niculitel, an ume·
pe Philippos, m artirizat la 4 iunie 319 e.n. 31. Uneori cu fo r mula )Jet atioTurn numero .. .", au fost incluşi mulţi n1artiri ale că ror nume ne-au răma s 
necunoscute, printre care se găsesc probabil şi cei:lal ţi trei. Sinaxarul
din Consta ntinopol pomeneşte de decapitarea la 13 septembrie 319 e.n. ,.
la Tom is, a unui Zotikos, împreună cu alţi 6 marti'r i 32. Să fi fost oare '

origină greacă

cilescu, î n AEM, XII. 1887, p . 4~, nI'. 56 şi V . P ârvan, Ce rt/sia elin Callatis, in '
Analele Academiei Române. M emoriil e Secţiunii Istorice, s. TI , t. 39. pp. 51-90.
Ata ... (Ata lus) apare ş i p e o inscripţie creş tin ă din Dalmatia - v. CI L IlI.
Suppl.em entum , p. 1540, nI'. 8901 i in aceas tă fo rm ă s-ar putea să fie turanic ca
cel pub lica t de V. Pârvan în Contribuţii epigrafice la istoria cr e ş tinismultti c/ acoroman , Buc. 1911, p . 63 (Ataia fiul lui T zeiuc).
U n preot Attalos participă în 325 la Con s iliul din Niceea. iar în 381. acelaşi, SCiu altul cu acela~i nume este p r ezen t la Consili ul a rian de la Aquil p.ca
(ef. J. Zcill c r, 0r. cit., p . .1 30 şi 136.
Philippos apa r e in Siria pe soclu l de m ar m oră a l unei statui dedicată lui ~i
tatălu i său în sec. 11 e.n ., ef. IG L SYR, t. IV, nr. 1302, p. 54, Paris, 1955, ia,- in '
Dob r ogea pe un sa rcofag de calcar de la Ma ngalia, publicat de C. Icon o mu. in
pontice Il , 1969, No i m onumente paleocreştine ~a Mangalia, p. 84, fi g. 3 - sec . .
IVe.n .
27 Sarcofagu l se găseşte in prezent în parcul a rheologic al Muzeul ui D eltci
Dun:.'irii din Tulcea.
28 L. Zgusta, Kleinasiatische
personennamen, Prag, 1964, pp. 2 1.1-212, .
§ 514---1 (KC1.).(a:: « f.)
514-2
( K ~!L«"n) r.)
ş i § 515
(Kcq.q.J.1X f.) - Ga~
la tia ; Pallly-W issowa, Real - Encyclopădie de classi chen Altertuffls" - Wis ellschaft,
val. X, 1919, coL 184 1, Kami sa = castel în Cappadoc.ia ; D inu T eodorescu, op. cit., .
p. 283 - pentru biseri ca K oimesis d in Niceea, ri d i cată în sec_ VI e .n.
1!1 Cf. Louis Rober t , Noms indigenes dans l' Asie Mineure grE?co-rom.aine"
!- c partie, Pari s 1963, p. 536
Amas is din Panticopeea şi Amase ia = localitate.
3G Cf. Carol Aun er, Martirii Dobrogei, in R evista Ca tolic ă, Buc. 191 2.
3J C a rol Auner , Op. cit .. p. 289 ; J . Zeille r. Op. cit., p. 119 ; H. Delehaye.
Saints de Thra ce et de Mesie. în Analecta Bol1.andiana, t. 31, 1912, p. 273; R. Net~ ·
zh ammer. Die cl!ristlichen Miirtyrer am Ister, Buc. 1938, p. 13.
3'1 C. Auner, Op. cit., p. 284; D e lehaye, Op. cit. , p . 258- 259; Zeill er. p. 118.
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Zotikos de loc, din cetatea Noviodunun1ului care, în condiţiile creştinis
mului victorios, să-i fi cerut rămăşiţele pămînteşti , pent ru ca în cele din
urmă, datorită invaziilor barbare, acestea să fi fost transportate şi îngropate la Niculiţel ? E greu de afirmat, dar nu im p osibil !
Este sigur însă, că la data introducerii scheletelor în cripta bazilicii
de la Niculiţel, ele erau destul de bine conservate, permiţînd aşezarea
lor în ordinea anatomică . Acest lucru presupune o inhumare directă, sau
în cel n1'ai rău caz, o reînhumare, la numai cîţiva ani de la data cînd a
survenit decesul, prin aducerea scheletelor de undeva din apropierea Nicuii ţel ului, din telitoriul cetă ţ ii Noviodunum.
In acest caz martiriza,'ea ar fi trebuit să aibă loc la începutul sec.
V e .n., cind a fost cor.struită cripta şi ridicată bazilica. ar. din cite cunoaştem, lipsesc mărturii care să a teste pe teritoriul Scythiei persecuţii
religioase la această dată . Este posibil totuşi ca cei patru, poate monahi,
să fi fost ucişi in timpul unei invazii barbare de Ia începutul sec. V e .n.
Cum teritoriul cetăţii Noviodunum nu a fost in suficientă măsu ră
invesLigat, cele enunţate mai sus rămîn în stadiul prezumtiv, urmînd a
fi verificate ulterior.
Bazilica de la Niculij:el constituie pînă în prezent, una din puţinele
măr-turii arheologice di n teritoriul Noviodunumului înscrise în contextul
evenimentelor de la începutul sec. al V-lea e.n ., care ridica noi probleme,
a căro!" e'lucidare v-a contribui la o mai bună cunoaştere a istOliei creş
tinismului nord-scythic. Totodată, această bazilică reprezintă cea n1ai
recentă descoperire a.rheologică din teritoriul Noviodunumului, ridicînd
problema unor săpături de mare amploare în zona localităţii Niculiţel.

CONSIDl':RATIONS PRIlLiMINAIRES SUR LA BASILIQUE CHRETIENNE
DU VILLAGE NICULIŢEL (district de Tulcea)

Au cours du printemps de l 'ann~e 1971, 1-=5 pluies ont effondre le ten'ain a
pente tl'es accentuee, cl'un~ rue situee au nord-est du vilage Niculiţel. district
de Tulcea, ce qUl a mis au iour le sommet de la coupol€: en briques de la crypte
d'une basilique romano-byzantine. Les fouilles al'cheologiques effectuees sur les
licux ont degage une grande partie des mUl'S de la b asilique, en deterrant toute
la crypl(;'.
La basiliquc ch rMienne, de forme rectangulail'e, il trois ners, a l'absid e
orientee NNE - 60° . Les trois ncfs sant pavees ele plaqucs de briques, posees en
mosa'ique.
La crypte, enfouie sous le carrelage du prcsbytere, a la forme il pcu pres
cubique. L'entree a la Cl"ypte a ele bloquee pal' une dalle en calcaire, fixee par
des cachets de fer ou de plomb et puis mUl'ee avec des briques et du morti er.
A l'interielll", sur un plancher de dalles en calcaire, se tl'ouvait Ia caissc mQ1'tllaire, qui contenait quatre squelettes, arranges en ordre anatomique. Sur le mur
a gauche de l'entree c'etait eCI'it: !J.rlP'upc:<; XptO'.ou et sur le mur il droite, le nom des
'luat!'e martyrs : !J.ap":upc:<; ZW,,~x.ot:;, . ' A",,;,ct.),oo:;, I(a.fLamo:;, (I)ti...:-::-:o<; Au-elesstlS des eleu::.::
inscdptions, il y avait la croi x monogrammatique.
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Une monnaie, trouvee SUI' le seu il de l'entree, a eU§o datee, se Ion toutes
les probabil ites, en tenant compte de sa mauvaise consc'l'vation, pOUl' les annees
395-408 de n . e. A partiI' de cette m on naie. et en analysan t les inscriptions de
la crypte et le materi el en cera mique, l'uuteul' a etabli une parIai te unite entre
la basiliq ue et la cl'yp te et a place, C'hronologiquc ment, la constr uction de l'edifiec
chretien de Nicu li ţel, ă Cl'yptc enterree, dans la premierc moi ti e du ve s. de n. e.
Cette periodc eorrespond aux attaques repetecs et aux inc urs ions de p illage des
Huns, sous le precaire regne de l'empereur Theodose TI,
L'auteul' consider'e que lc mertYl'e des quatl'c chretiens eut pcut-etl'e lieu
bien longtemps avant leul' I'e-inhumation dans la cl'yp tC de Nicu li ţe l, mai s leul'
position dan s la caisse mort.uaire par ardl'e anatomiquc supposc soit u ne inhumatioJlt directe, soit un e re-inhumation, quclques annees apres lelll' deces. dans
line crypte bien fe rm ee, il l'a bd des colii nes boisees de Nic u 1iţe l , par crain te
des profanateurs barbarcs.
La basilique e'l. crypte enterree de Niculiţct represcn te jusqu 'ă present pour
Seythia Minor une piece unique dans sen genre et pcrmet de mieux connaitre
l'histoi re du chl'istianisme au nord de la Seythic.
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Fig. 1. Vue SUI' l'endroit ou 1'0n a d ecouvel't la cI'ypte (a vant que les fouilles archeol ogiq lIes n e fussen t commeneees).
Fig. 2. Section Si et S::! avee la cryptc "in siu.!" a c\roite, une partie du p lanchel'
en briques, de la nef.
Fig. 3. Fragmcnts on ceramiquc de pl'ovenance romainc, des sections Sl et s:!;
1 - da ns les decomb J'cs 3u-dcssus du plancher, en briques.
:2 - sous le planchcl', dans la telTe de remplissage, au niveau de l'e ntree
ă la cl'ypte.
3 frag ment d'une lampe trouvee dans le modier, sur la platforme,
vis-a-vis de l'en tree a. la Cl'yp tc.
Fig. 4. L'e nlree a la Cl'ypt(;'; avant qu~ la ma<;onncrje CI1 briqucs (1) ne fut
ecartee, aussi bien qu'apl'es (2).
Fig. 5. F'l'agmen t dc bnî lurc, sous le seni l d.::- l'entn~e dan s la cl'ypte, ou fut
h'ouvee la monnai e,
Fig. 6. Vue Sll!' l'inte-l'ic\tl' dc la Cl'yptc, au niveau dc I'entree; la caisse mol'tuaire, ehh'angee par lc plâtl'as tom be de l'ouvel'tul'e faite par les paysans
dans la cou pole.
Fig. Î. La caissc moduail'c vue du coin gauch e de l'cn11'ee, apres qu'on cut
eloigne les planch es du couverc1 e ct qu'on eftt nettoye la tombe.
Fig. 8. L'aspect intericu r de J'entree : au-desslls du mul' semi-circulail'c, la voute
en bdques, dont la construction padait des co ins de la chambl'c mo\'tuaire.
Fig. 9. La situation actuelle des squelettes.
[Fig. 10. L'inscl'iption chn~tienne sur le mur nor d-ouest de la chambre mol'tuaire. (1 ).
Fig. 10b. [nscl'iption incisee dans le mur sud-est, ct portant le nom des quatre
martyl's. (2),
Fig. 11. Plan hor izontal de la basilique ch retienn e du v ilJage Niculiţ.c l.
F i g. 12. 1. SI profil nord; 2. SI profil sud; 3. S~ profil nord.
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VORLftUFIGE BETRACHTUNGEN U BER DIE CHRISTLICHE BASILIKA
AUS DEM DORFE NICULIŢEL
Zusammcnfassung
Im F riihjahr des J a hres 1971 \Vllsch der Regen clie stark gcncigte Gasse
im NOl'dostcn d es Dorfes Niculiţel, Kreis Tul cea so stark aus, da r3 clie Sp itze der
Zicgelkuppel ei ner Gruft a u s einer romisch-byzantinischen Basilika zutage kam.
Die an Ort und St.elle vorgenommenen archaologischen Ausgrabun gen haben cinen
groBen Teil cler Mauern der Basilika fl' eigelegt, wabel clie Gnlft voll ig zum Vorscheih kam.
Die christliche Basilika ist rechteckig, hat ell'ei Schiffc, clic Apsis i5t NNO
ausgerichtet (60° ). Die drci Schiffe sind mit mosaikartig angeorelneten Ziegeln
ausgelegt.
Die Gruft unter dem Fuf3bodcn des Pl'csbyteriurns ist v on etv.;a kubischer
Form. De r Eingang zur Gruft \-var cluch eine Kalksteinp latte versperrt, mit Eisen und Bleisi egeln abgeschlossen l1nd auOerdem m it Ziegel tind Martcl v e r bal1t. Jm
Innenraum befindet sich aui einem Fu!3boden aus Kalksteinfliesen die Totenlade
mit vier anatomisch an geordneten Skeletten. Oberhalb der linkcn Wand befind ct
sich die Jnschrift: !J.tJ:P TUpe: ~ X?LO'O\3 und a uf dE'r rechten Wand die Namen cler vier
Mărtyrer: I-LtJ: p"tupe:t:; ZW'n%o~, ".A T"t'Cl.AO C;. KO:(J.&:O"l ~, cDO,m7t'ot; Beiele In schriften waren
unter ein Christusmonogramm eingetl'agen .
Anhancl ei ner an cler Schweile cles Eingangs gefundcnen MUnze. clic in
Anbetra cht ihres schlechten Erhaltungszustandes mit Wahrscheinlichkeit 395408 u.Z. datlert werden kann , infolge cler Untersuchung der ln sch riften in der
Gruft und cler Tonware, clie ei ne taclpllose stratigraphische Einhe it zwischen BasiIika uneI Gruft e r kcnnen I ăOt, setzt cler Ver fasser der Ausgrabungen clie d en
chr istli chen Ba u mit einge lassener Gruft in Niculi\cl in clie e rste Ră I fte des
5.Jh.u.Z. an . Diesc Zeit e ntspricht elen wieclerholten PliUnderungszUgcn der Hunnen
wăhrend cler H erl'schaft der schwachen Kaisers Theodosius II.
Verfasser me int, daB die Marterung der vieI' ehl'isten Iange Zeit vor ihrer
B estattung in der Gruft von NiculiţcI s iattgcfunden haben kann; ihre Anordung
in cler T oten lad e in anatomischc r Reihe nflogc sctzt jedoch entwecler cine direkte
Bestattung oder cine \ Viederbcstattung voraus, clic bIoO ei nige Jahre nach dem
Tod e in ciner vollig verschlossenen Gl'uft, aus Angst vor den barbarischen Eindl'ing!ingen, im Schutzc cler be\\'aldctcn Anhohcn von Niculiţel j vorge nommen
wurde.
Die christliche B asilika von Nicu1iţcl ist in ih rcr Art lInd Weise cin Unikat
Hir Kleinskythicn und trăgt c\eshalb ?ur bcssel'en Kenntnis clel' Geschichte des
Christentums im Norclen S kyth icns bei.

