UN MORMÎNT GNOSTIC DE LA DIERNA*

In urmă cu cîţiva am, m curtea spitalului din vechiul oraş Orşova
(str. Traian, nr. 123), în şanţul săpat (lat de 0,50 m) pentru instalarea
unei conducte de aducţiune a apei de la o fîntînă, la adîncimea de circa
1,50 m, a apărut un sarcofag roman din cărămidă.
Sarcofagul, spart de către muncitori, a dat la iveală un mic sicriu
din plumb, ce se păstrează. împreună cu o parte din inventarul mormîntului, în colecţia muzeului şcolar al liceului „Ştefan Plavăţ".
Publicăm această descoperire izolată din necropola Diernei, în speranţa completării cercetărilor efectuate în ultimii ani pe teritoriul oraşului roman de către Grupul de Cercetări Complexe „Porţile de Fier".
Orientarea mormîntului era NV-SE 1 . Prezentăm în continuare principalele piese ale mormîntului:
l. Sarcofagul, construit din cărămizi de mari dimensiuni (cîteva
se păstrează la muzeul şcolar): 36 X 29 X 7 cm. Pe un pat format din
două rînduri de cărămidă se ridicau laturile sarcofagului, realizate din
straturi succesive de cărămidă şi mortar. Din informaţiile primite, pereţii
sarcofagului constau din cinci rînduri de cărămidă aşezată pe lăţime.
Bolta sarcofagului se pare că a fost construită în două ape, fiecare rînd
de cărămidă fiind pus cu cîţiva centimetri mai spre interior, pînă la ultimul rînd de cărămizi, care forma coama acoperişului.
Dimensiunile aproximative ale sarcofagului se pot deduce, ţinînd
cont de dimensiunile sicriului de plumb, depăşind probabil o lungime de
1,20-1,50 m şi lăţimea de circa 0,50-0,70 m.
In momentul descoperirii, sarcofagul a fost surprins pe lăţime, după
care, prin spargerea bolţii, s-a lărgit şanţul înspre SV pentru a scoate
sicriul de plumb.
ln interiorul sarcofagului, alături de sicriul de plumb, s-au descoperit, dl,lpă informaţiile primite, patru ulcioare din pastă roşie, dispuse
două cite două la cap şi la picioare, care au fost sparte de descoperitori.
2. Sicriul de plumb (fig. 1). Pereţii laterali şi fundul sicriului sînt
executaţi dintr-o singură placă netedă de plumb, de formă dreptunghiu• Comunicare ţinută în cadrul Sectorului de istorie veche de la Institutul de
Istorie şi Arheologie din Cluj (februarie 1974). Şi pe această cale ţinem să mulţu
mim profesorilor şi colegilor care au participat la această comunicare şi prin
cuvîntul lor ne-au ajutat să definitivăm lucrarea.
1 Informaţiile despre orientarea, inventarul şi dispunerea pieselor în interiorul
mormîntului le-am primit de la tov. I. Kremer, care a participat efectiv la
lucrările de canalizare şi căruia îi aducem mulţumirile noastre şi pe această
cale.
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Dierna. Sicriul din plumb .

lară,

de 94X 64 cm. Capetele sicriului erau realizate din două plăci trapezoidale (32 X 24 X 20 cm), care se îmbucau cu pereţii laterali ai sicriului. Capacul era executat dintr-o placă dreptunghiulară , ale cărei margiim, puţin îndoite, cuprindeau cutia sicriului.
Sicriul conţinea osemintele ·unui copil şi cîteva obiecte de inventar.
In apropierea unor fragmente de craniu s-a descoperit o mică foiţă de
aur făcută sul, două medalioane din aur şi doi
cercei din „fir de aur
împletit" , care însă s-au
pierdut.
3. Medalion cu gemă
(fig. 2). Rama medqlionului din aur, de formă rotundă , are o bordură ce
dă impresia de sîrmă ră
sucită , avînd o tortiţă canelată. O gemă din iaspis
roşu (D= l ,9 cm; G=2,61
g) este încastrată
în
acea stă ramă.
Piatra îl
reprezintă pe Sol, din faţă , în quadrigă, caii fiind
în galop . Zeul poartă pe
cap o cunună cu patru
Fig. 2 - Dierna. Medalionul cu
ge m a r e prezentînd pe S ol.
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Fig. 3 -

Diern a. l\Iedalion ul cu m on ed a r epubli cană (avers).

Fig. 3a. -

Dierna. Medalionul cu moneda
(revers).

r ep ublicană

raze, în mîna stîngă ţine hăţurile, iar în mîna dreaptă un bici. Imaginea
de pe gemă nu este perfect centrată, ci uşor deplasată spre stînga, din
care cauză cei doi cai din stînga sînt cu picioarele anterioare redate
apr oape vertical. ln cîmpul piesei apare forma unduită a unui şarpe ,
atribut bine cunoscut în cultul mithriac, simbolfaînd pămîntul.
4. Medalion cu monedă (fig . 3-3 a). lntr-o ramă de aur, identică
cu precedenta, se află o monedă de argint, pare-se o imitaţie după o
mone d ă republicană, foarte şt earsă (D =
1,8 X 1,9 cm; G = 4,12 g).
Pe avers: probabil Roma (fig. 3). Pe revers: probabil Luna în bigă
(fig. 3 a). Nu se distinge nici un fel de legendă.
5. Foiţa de aur rulată (fig. 4) a fost găsită, după infor maţiile primite, în apropierea oaselor craniului (dimensiuni : 4,1 X 3,3 cm; G=
1,86 g). Textul este incizat pe patru rînduri, de la stînga la dreapta,
li terele au o înălţime variind între 0,4-0 ,3 cm.
Inscripţia (fig. 4 a) prezintă o serie de caracteristici ce o încadre ază
clar printre inscripţiile-amuletă cu s emnificaţie magică, gnostică.
În rîndul 1 literele „I" au la capete cîte o globulă, fenomen frecvent
în tîlnit în „ inscripţiile" gnostice, interpretat îndeobşte ca un element dehttps://biblioteca-digitala.ro
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corativ 2 . La fel, litera „Z" are capetele hastelor marcate cu o globulă: 1 .
Textul, pe acest rînd, ar fi IX3X03ZII. In rîndul următor, al doilea
semn grafic pare a fi tot litera „I", avînd în partea superioară o bulă,
ce depăşeşte hasta verticală, iar jos o mică globulă; textul fiind aici ]13.
Prezenţa acestor mici semne grafice ce marchează doar anumite
litere într-un rînd, ar putea avea şi o altă semnificaţie, nu numai aceea
de semne cabalistice sau simple elemente de decor.
In rîndul al treilea litera „A" apare reprezentată în două feluri,
obişnuit, şi într-o formă uşor modificată, cu unghiul ascuţit aplecat
spre dreapta 4 • Pe acest rînd textul este IAW A0W NAI. In sfîrşit, în
ultimul rînd, apar patru litere IW IW.
Ultimele două rînduri ne sînt inteligibile, fiind scrise în limba
greacă. Textul IAW A0WNAI cuprinde o invocaţie adresată lui IaoIahve, zeul suprem al iudeilor, iar Athonai - Adonai semnifică în inscripţiile gnostice „Domnul" 5 •
Pe ultimul rînd, I W IW este o formulă ce apare în cîteva inscripţii
egipteana-etiopiene. Pe un papirus, provenind din Egipt, formulaIW
apare într-un text în care numele zeului Ia:hve este atestat de 9 ori, sub
forma de Iao. Deissmann, editorul acestui papirus, remarcă, în acest IW,
o nouă formă de menţionare a lui Iao 6 • O formulă asemănătoare, atestînd numele acestei divinităţi, există şi într-un text etiopian, Iyo 7 • In
sfîrşit, pe o plăcuţă de plumb păstrată în muzeul din Istanbul (locul
de descoperire este necunoscut), invocaţia magică începe cu Iao, pentru
ca apoi, după cîteva formule, să apară şi IW IW. Plăcuţa se datează
în secolul III - începutul sec. IV8 •
2 A. Delatte Ph. Derchain, Les intailles magiques greco-egyptiennes, Paris, 1964, passim, pe un număr mare de geme apar „litere" cu astfel de globule:
Vezi F. Cabrol - H. Leclercq, Dict.Arch.Chret.Lit. I, 1, 1924, s.v. Abrasax, col.
155, fig. 37; L. Jalabert R. Mouterde, Inscriptions grecques et latines de la
Syrie Emesseenne, Paris, 1959, V, nr. 2494.
J A. Delatte Ph. Derchain, op. cit., nr. 474, 484, 512, 524, 550.
', Idem, op. cit., p. 338, nr. 517; H. Leclercq, s.v. Adjuration, în Dict.Arch.
C/iret.Lit., I, 1, col. 532; s.v. Abrasax, ibidem, col. 155, fig. 37.
;; S.v. Iao, în RE, IX/1, col. 703; este formula consacrată de menţionare a
lui Iahve; s.v. Abrasax, în Dict.Arch.Chret.Lit., I, 1, forme foarte apropiate ele
cea din inscripţia noastră cu „d" în loc de „th": A6.WNAI, AOWNAI. Numărul descoperirilor este foarte mare; cităm doar cîteva: la Ladjevina (lîngă Sarajevo), pe o
gemă, apare următorul text: 'Iciw 'A~?<Xcrcx1:;-'A~pcxcrcx1:; AD,wcr 'A6wve: (cf. V. Pârvan,
Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-r,oman, Bucureşti, 1916, p. 26); pe
o lamelă de aur descoperită la Ciciliano (Italia) invocaţia magică este 'A~)..cxvcx~cxvcx)..~cx
'Icxw ... 'A6wve:e:t (cf. D. Faccenna, Notizie Scavi, 1948, p. 306); pe o plăcuţă de aram[1
era incizat un text de 36 de rînduri, cu caracter terapeutic, care începe cu invocarea Iao Sabaoth, Adonaie... la Akrai (Italia) (cf. BullEpig, II, 1940-1951,
p. 219); la Emesa, pe o gemă: 'Icxw 'A~pcxcrcx~ ... 'A 6wvo:Ie: (cf. L. Jalabert - R. Mouterde,
Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Paris, 1959, V, nr. 2500).
6 Deissmann, Licht oon Osten 2, Tilbingen, 1909, p. 309; cf. s.v. Iao, în RE,
IX/I, col. 702.
7
S.v. Iao, în RE, IX/I, col. 702.
8 P. Moraux, Une defixion judiciare de musee d'lstanbul, Academie Royale
Belge, Classes Lettres, Memoires, LIX, Bruxelles, 1960, 2, p. 61; cf. BullEpig, IV,
p. 129; vezi şi s.v. Abrasax, în Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, col. 141.
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Formula IW IW cuprinde o invocaţie, probabil repetată, a lui Iao,
traducîndu-se prin: Dwnnezeule, Dumnezeule.
Textul din primele două rînduri se pare că este scris într-o altă
scriere, probabil semitică 9 •
Piesele descrise mai sus oferă posibilitatea unei datări relative a
mormîntului nostru, prin analogie şi cu alte descoperiri similare, din
Dacia sau din afara provinciei. In acelaşi timp, pentru caracterul descoperirii, pe care îl considerăm gnostic, nu avem elemente de comparaţie
din Dacia şi, din acest punct de vedere, mormîntul de la Dierna oferă
interesante informaţii asupra existenţei acestei credinţe la noi.
In necropolele din Dacia, sarcofagele din cărămidă sînt folosite frecYent, sistemul lor de construcţie diferind doar prin capacul, boltit sau
plan, al mormîntului1°. Datarea sarcofagelor se face, în cea mai mai·e
parte, prin datarea inventarului în cursul sec. II-III e.n. Sarcofagul de
la Dierna, care are cutia realizată din cărămizi şi mortar, se aseamănă,
prin sistemul de boltire, cu sarcofagele descoperite de Al. Bărcăcilă la
Drobeta 11 •
In schimb, în Dacia, sicriele din plumb, mult mai rar uzitate, sînt
semnalate pînă acum doar în cîteva descoperiri la: Sarmizegetusa 12 , Drobeta13, Dierna 14, Slăveni1 5 , Romula 16 . Datarea lor este general considerată pe durata a două secole (II-III e.n.), cu excepţia celor de la Drobeta, în inventarul cărora sînt menţionate monede din sec. III. Fără a
încerca să epuizăm toate atestările de sicrie de plumb din provinciile
limitrofe Daciei, menţionăm în M'oesia Superior la: Ulpianum, Viminacium11, Socanica 18 , în Pannonia la Intercisa 19 , fără o datare sigură, în
Colegul N. Vlassa, şef de secţie la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj,
îi aducem şi pe această cale mulţumiri pentru informaţiile şi sprijinul acordat în definitivarea acestui articol, consideră primele două rînduri ca fiind într-o
scriere total diferită, probabil sabeană. Asupra acestor două rînduri dînsul va
face un comentariu aparte.
10
I. Berciu-W. Wolski, în Apulum, IX, 1971, p. 375-425, cu toată bibliografia.
11
Al. Bărcăcilă, în ArhOlt, 61-62, 1932, p. 231.
12
O. Floca, în Sargetia, II, 1941, p. 54-55.
13
D. Tudor, OTS, p. 300 menţionează 38 de morminte romane în sarcofage
din piatră, cavouri din cărămidă şi coşciuge din plumb. Inventarul acestora s-ar
data, prin monede, în prima jumătate a secolului III e.n., fără a se menţiona o
datare sigură pentru un mormînt anume; V. Demetrescu, Muzeulu Severinului sau
Antichităţile judeţului Mehedinţi, Tr. Severin, 1881, p. 31-32, descrie descoperirea, în 1875, a unui coşciug din plumb, cu un inventar constînd din piese de aur,
datînd din veacul al treilea.
14
D. Tudor, op. cit., p. 21: ,,în curtea fostei cazărmi a honvezilor, unde în
1840 s-au descoperit nişte sarcofagii din plumb cu podoabe din •aur". Descoperiri
izolate de coşciuge de plumb s-au făcut şi în alte puncte ale oraşului roman.
15 D. Tudor, OZtRom 3, p. 414-415.
9

căruia

16

Ibidem.
A. M6csy, Gesellschaft und Romanisation in der Rămischen Provinz Moesia
Superior, Budapesta, 1970, p. 146, 82;
18 N. Vulic, în Spomenik., XCVIII, p. 103.
19
J. Fitz, Intercisa II. Geschichte der Stadt in der Romerzeit, în ArchHung,
17

S.N., 35, Budapesta, 1957, p. 383-393.
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schimb cele descoperite la Salona 20 , în Dalmaţia, se datează în sec.
V-VI şi sînt deja creştine.
Răspîndirea în imperiul roman a înmormîntărilor în sicrie de plumb
se datoreşte orientalilor, în speţă sirienilor, care le foloseau în mod curent. cu deosebirea că în Siria, Palestina. Fenicia, ele sînt foarte bo,1at
ornamentate, datîndu-se în sec. III-IV 21 , în contrast cu situaţia din provinciile dunărene.
Apariţia lor este firească în medii frecventate de negustori sau trupe
orientale. iar realizarea lor din plumb poate fi legată probabil şi de
anumite semnificaţii magice.
In Dacia, sicriele de plumb descoperite şi publicate pînă în prezent
sînt de factură modestă, nedecorate, con,tînd din simple plăci de plumb
îndoite, ce formau laturile lungi, avînd o altă placă cu marginile îndoite
ca şi capac. De fapt, menţiunile sînt destul de laconice şi nu dau prea
multe detalii asupra vreunui coşciug anume. Datarea lor este considerată
a fi în sec. II-III e.n.

Inventarul monnîntului
Cele trei piese păstrate ale morrriîntul ui: medalioanele şi foiţa de
aur sînt de fapt cele mai interesante.
In primul rînd, rama celor două medalioane, realizată din aur, cu
o bordură răsucită şi tortiţă canelată, apare destul de frec\·ent la o serie
de piese de podoabă romane în cursul sec. I-III e.n. O asemănare
pînă la identitate găsim la un medalion cu ramă de aur, avînd în centru o foiţă de aur, cu reprezentare simbolică şi inscripţia AliIXXIHA.
Piesa se află în Colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei R.S.R. 22 .
O altă analogie ne-o oferă rama medalionului cu gemă descoperit
la Drobeta, reprezentîndu-1 pe Hercule, datat în secolul III e.n. Piesa
se află acum în Colecţia Maria şi Dr. G. Severeanu23 .
Unul din medalioane, a cărui ramă este parţial ruptă, are ca piesă
centrală o monedă de argint, cu legenda din păcate ilizibilă. Moneda este
un hibrid, imitînd o piesă republicană 24 . Faptul că această piesă a fost
utilizată la o podoabă mai tîrzie trebuie să aibe probabil o semnificaţie
magică 25 • Moneda în discuţie, după cum arătam, este o imitaţie după
o monedă republicană, avînd pe revers zeiţa Luna, într-o bigă cu caii
20
21

D. Rendic - Miocevic, în Archlug, I, 1954, p. 62.
R. Mouterde, în Syria, X, 1929, p. 238-251; Emir Maurice Chebab, în Syria,
1934, p. 337-350; Idem, în Syria, XVI, 1935, p. 1-72.
22 M. Gramatopol-R. Theodorescu, în SCIA, XIII, 1956, 1, p. 74.
23 M. Gramatopol-V. Crăciunescu, în RRHA, 1964, 4, p. 150.
24 ln cazul unor hibride, ce imită monedele republicane, procentajul de argint
este mai mic, piesele avînd un grad de uzură accentuată (ca în cazul acestei
monede), datorată unor cantităţi variabile de cupru din compoziţia lor. Mulţumim
profesoarei I. Winkler (de la Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj) pentru informatie.
'15 Ideea ne-a fost sugerată de prof. K. Horedt (Facultatea de Istorie - Filozofie Cluj). Mulţumim şi pe această cale.
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în galop. In epoca republicană există denari care au pe avers bustul lui
Sol, iar pe revers Luna în bigă, în ipostaza de mai sus 26 .
La medalioanele noastre legătura dintre cele două divinităţi celeste,
Luna şi Sol. trebuie văzută în prezentarea lor sub acelaşi motiv iconografic, atît pe monedă cit şi pe gemă, în carul solar.
In secolul III imaginile celor două divinităţi, Sol şi Luna, apar frecvent asociate pe o serie de monumente religioase.
La Intercisa-Dunapentele, în Pannonia, a fost descoperit într-un mormint un medalion cu o ramă de aur identică, avînd ca piesă centrală o
monedă din argint. Piesa nu este datată cert27 .
Sol în quadrigă piesa centrală a celuilalt medalion apare
frecvent în gliptica romană începînd din sec. III, primind o amploare
deosebită prin venirea la putere a împăraţilor din familia Severilor.
Heliogabal îl va considera chiar zeul suprem al romanilor.
Pe monedele imperiale Sol în quadrigă apare reprezentat din timpul
lui Septimiu Sever 28 şi Caracalla 29 • Probabil din această prrioadă imaginea apare reprezentată şi în gliptica romană, fără a avea neapărat
o semnificaţie magică, ci fiind o zeitate la modă în acel moment este
firesc ca reprezentările sale să abunde. Reprezentarea sa este atribuită
credinţei gnostice numai dacă pe piatră, alături de scena figurată, apar
şi formulele magice respective 30 • Gema noastră fiind descoperită împreună cu foiţa de aur al cărei text îl considerăm gnostic, ea poate fi
atribuită acestei credinţe, datîndu-se în veacul al III-lea. Există un element relativ care poate să ne ajute totuşi într-o încercare de de· imitare
cronologică a gemelor reprezentînd pe Sol în quadrigă, şi anume reprezentările de pe monedele imperiale. Pe monedele din prima jumătate
a sec. III, respectiv Septimiu Sever şi Caracalla, imaginea lui Sol în
quadrigă apare de obicei redată spre stînga sau dreapta; în schimb,
i=e monedele lui Aurelian 31 şi Probus32 întotdeauna Sol în quadrigă apare
redat din faţă, avînd în mina stingă biciul şi globul. Totodată, remarcăm
că cele mai tîrzii reprezentări ale lui Sol pe monede datează din vremea lui Maximinus al II-lea şi Constantin cel Mare.
în n,ăsura în care poare exista o corelaţie între diferitele reprezentări ale lui Sol în quadrigă de pe monedele imperiale din această perioadă şi cele de pe geme, aceasta ar pleda pentru o datare mai tîrzie
a piesei, în a doua jumătate a sec. III e.n. Fără a avea o legătură directă
cu gnosticismul din Dacia, două geme reprezentînd pe Sol în quadrigă
au fost descoperite la Romula 33 .
2li S.v.
Luna, în LexMyth, II, col. 2157; s.v. Sol, în LexMyth, IV, col.
1137-1150.
'li E.
B. Vago, Ausgrabungen in Intercisa (1957-1969), în Alba Regia,
1971, p. 109-119, pi. LII, 5.
28 Coh 2, IV, nr. 432.
29 Coh 2 , IV, nr. 289.
30
A. Delatte, op. cit., p. 217, nr. 295-296.
31 Coh 2, VI, nr. 229.
32 Coh 2 , VI, nr. 671.
1
:i. D. Tudor, Monumentele inedite ale Rom ulei, în
BCMI, 1933, 76, p. n;
Idem, Pietre gravate de la Romula, în Apulum, 6, 1967, p. 217.
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In sfîrşit, ultima piesă a mormîntului. foiţa de aur, suscită un interes deosebit prin textul ei cu totul aparte 34 •
Invocaţia adresată zeului Iao-Iahve, din rîndurile 3-4, are ca scop
protejarea defunctei. Asemenea inscripţii, de natură gnostică, s-au dec;coperit în întreg imperiul roman, provenind atît din morminte, cît şi
din alte complexe arheologice.
Inscripţiile sînt îndeobşte fie incizate pe mici plăcuţe din metal
(aramă, plumb, argint şi aur), fie apar pe geme, alături de diferite reprezentări· simbolice, fiind considerate ca amulete, mici talismane, purtate de adepţii acestor credinţe. Li se atribuiau calităţi terapeutice, dar
mai ales apotropaice; aveau deci o semnificaţie magică.
In morminte, prezenţa acestor mici plăcuţe cu inscripţii trebuie
pusă în legătură cu invocarea, prin formule magice, a divinităţilor pentru protejarea defunctului în lumea întunericului. Ele apar depuse în
apropierea defunctului, pe piept, în gură, înfăşurate în jurul unui deget
etc. sau chiar, pentru o mai bună păstrare, foiţele sînt rulate şi introduse
într-un tub de metal. Astfel, în Muzeul din Maribor (Iugoslavia) se
păstrează, provenind dintr-un mormînt roman, o plăcuţă din plumb
scrisă pe ambele feţe. Mormîntul nu este datat sigur 35 • In Ungaria, la
Sagvcir, într-un toc, s-a aflat, rulată, o foiţă de argint (L = 44 mm).
depusă pe pieptul defunctului, cu o inscripţie în greacă şi latină şi
cu semne magice. Alături de aceasta, în inventarul mormîntului s-a
descoperit şi o fibulă de aur cu capete de ceapă, ceea ce a determinat
datmea mormîntului în sec. III-IV36 • O invocaţie adresată zeilor, pentru
protejarea defunctului, a fost descoperită într-un sarcofag de la EmmausNicopolis (Palestina), scrisă pe o tăbliţă de aur, iar alte descoperiri sînt
menţionate la_ Eleutheropolis şi Ierusalim31 . In veacul trecut, în necropola de la Hadrumetum (Africa) s-a descoperit un text incizat pe. o
placă din plumb, de factură gnostică, ce pare a fi din sec. III 38 • Probabil că descoperirile sînt mult mai numeroase, poate în mare parte
încă nepublicate, dar, în orice caz, se observă că apar în tot cuprinsul
imperiului roman.
In sfîrşit, mai menţionăm trei descoperiri care nu provin din morminte, dar sînt de factură gnostică. O plăcuţă de argint descoperită în
thermele de la Badenweiler (Renania) 39 , alta din Macedonia, de la
Beroea 40 , tot din argint, depusă într-un tub de argint, iar ultima, de la
34 O altă foiţă de aur, rulată, a fost descoperită cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate la Orşova în curtea Liceului „Ştefan Plavăţ", în anul 1968. Piesa nu
a fost încă publicată.
?.5 V. Hoffiler-B. Saria, Antike Inschriften aus ·Iugoslavien, Zagreb, 1938, I,
nr. 432.
:Jf! M. C. Kubinyi, Zaubertext auf Silberplăttchen, în
ArchErt, 1946-1948,
p. 276-279.
:: 7 P. Benoit, Nouvelles
„brattees" trouvees en Palestine, în Revue Biblique,
1!)52, p. 253-258; cf. BullEpig, III, 1956, p. 181, nr. 338.
38 Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, s.v. Adjuration, col. 527.
39 F. X. Kraus, Die altchristlichen Inschriften des Rheinlandes, Freiburg, 1890,
n. 13: s.v. Abrasax, în Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, col. 155, fig. 37.
100
D. M. Robinson, A rnagical text from Beroea in Macedonia, în Classical
and medieval studies in honor of E. K. Rand, New-York, 1938, p. 245-253.
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AntiochiaH, descoperită în templul lui Augustus şi datată în secolul III,
este o foiţă de aur, rulată, într-un tub.
Prezenţa acestor mici plăcuţe cu inscripţii-amuletă este atestată în
imperiu pînă în sec. VI, apărînd cu predilecţie în cursul secolelor IIIII e.n.
Cronologic, mormîntul nostru se datează în a doua jumătate a sec.
III-începutul sec. IV. Elementele principale care pledează pentru aceasta
sînt: în primul rînd, ramele medalioanelor, datate în sec. III, prima
analogie ,formînd-o rama unui medalion gnostic aflat în colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei R.S.R., ca şi cel cu gemă, de la Drobeta. Apoi, dovada cea mai concludentă o formează, credem, o gemă
cu reprezentarea lui Sol în quadrigă, în ipostaza în care apare redat şi
pe monedele lui Aurelian şi Probus.
Mormîntul în discuţie aparţinea unei fetiţe. Judecind după inventarul care s-a descoperit, părinţii ei, orientali, adepţi ai acestei credinţe
a gnosticilor, şi-au înmormîntat copilul în ritualul specific lor. Formula
I W , prin care apare invocat Iao, în ultimul rînd al inscripţiei, este
atestată în inscripţiile gnostice egipteana-etiopiene, ceea ce ne determină a vedea în părinţii micei defuncte negustori veniţi din acest spaţiu geografic. Prezenţa acestora la Dierna trebuie pusă în legătură cu
amploarea de care se bucura activitatea comercială în viaţa economică
a oraşului. Configuraţia geografică nu-i permitea o agricultură de amploare, în schimb amplasarea oraşului chiar la ieşirea din Cazanele Dunării a fost inspirată, pentru dezvoltarea comerţului. Indiferent de trecerea corăbiilor, în aval spre Drobeta, sau în amonte spre oraşele Moesiei
Superior, Dierna era un port în care corăbiile trebuiau să acosteze,
pentru a-şi continua apoi drumul, sau mărfurile erau descărcate, luînd
drumul provinciei. Un punct vamal este atestat aici prin cîteva inscripţii42_

Inventarul mormintelor romane descoperite la sfîrşitul veacului trecut, cît şi în anii ce-au urmat, constau mai ales din sarcofage de piatră.
Atestarea, nu tocmai rară, a sicrielor de plumb, cu foarte multe piese
din aur 43 , denotă existenţa aici a unei pături orăşeneşti bogate, formată
din negustori, în mare parte orientali.
Prezenţa acestor gnostici la Dierna apare firească în această perioadă a secolului III, cînd credinţa lor primeşte o amploare deosebită,
cuprinzînd toate provinciile. Este perioada cînd gnosticismul exercită o
influenţă pregnantă asupra creştinismului primitiv, asupra ideologiei
41
Idem, A magical inscription from Pisidian Antiochia, cf. BullEpig, III,
HJ56, p. 98, nr. 17.
2 D. Tudor, OTS, p. 19-22.
t,
t,J Ibidem; în plus, D. Laitin, Dunărea între Buziaş şi Turnu Severin, Bucureşti, 1925, p. 55: ,,în 1857 s-au scos mai multe sicrie din metal (s.n.), avînd
într-însele mai multe bijuterii cu gravuri latine".
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sale 44 . Deocamdată este greu de admis existenţa unor secte organizate
a gnosticilor în Dacia, unde, pînă acum, descoperirile izolate ce-au fost
puse în legătură cu această credinţă au apărut doar sub forma unor
mici talismane, gemma abraxaea 45 •
Majoritatea acestor geme provin nu din săpături sistematice, cu o
determinare sigură a locului şi contextului de descoperire, ci mai ales
din colecţiile diferitelor muzee, care, în afara menţiunii localităţii, nu
oferă alte informaţii. Pînă acum geme gnostice s-au descoperit la Porolissum (2), Romula (1), Orlea (1), Drobeta (1 ?), ultima neputîndu-se
şti sigur de unde provine. O atestare sigură a unui nou centru cu descoperiri gnostice ni-l oferă deci mormîntul de la Dierna.
Este îndeobşte cunoscut că una din căile de pătrundere a gnosticismului la noi o formează relaţiile comerciale ale provinciei cu Orientul, apoi chiar soldaţii din trupele orientale, care îşi aduceau credinţele lor din regiunile de baştină.
Pătrunderea acestor mici amulete, împreună cu cultele orientale
respectiv_e, se confirmă prin prezenţa în acele localităţi a unor elemente
orientale: negustori, precum şi soldaţi din auxiliile aflate în Dacia. La
Romula, Porolissum şi poate Drobeta (?) au staţionat auxilii din o,·ientali: Numerus Surorum Sagittariorum, Numerus Palmyrenorum Porolissensium Sagittariorum C.R., respectiv Cohors I Sagittariorum oo; pe
de altă parte, la Orlea şi Dierna este probabil că negustorii avea·_'. o
pondere însemnată în viaţa economică a aşezărilor 46 •
Existenţa unor paleocreştini izolaţi în Dacia romană, Yenind din
Orient, este presupusă pentru cursul sec. III e.n. 47 . Desigur, descoperirile sînt destul de puţine pînă acum, dar relevă prezenţa lor, cu deosebire în localităţile apropiate de Dunăre: Romula, Orlea, Dierna, care
intră mai repede în contact cu provinciile învecinate, fiind o regiune
cu schimbări continue de populaţie şi influenţe sud-dunărene.
Mormîntul descoperit la Dierna este, se pare, pînă în prezent, o
descoperire singulară în Dacia, ce se datează în a doua jumătate a sec.
III-începutul sec. IV e.n. In schimb, în Dobrogea, la Tomis. pe locul
gării vechi, a fost descoperit în anul 1961 un mormînt de inhumaţie
,.,. Pentru influenţa exercitată de gnosticism asupra creştinismului, vezi:
A. Drews, Die Entstehung des Christentums aus dem Gnostizismus, Jena, 1924;
A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Freiburg, 1890, vol. I; Idem, Misswn
und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1906.
vol. I; P. Bală-O. Cheţan, Mitul creştin, Bucureşti, 1972; Bousset, s.v. Gnosis. în
RE, VII, col. 1503-1533; H. Leclercq, s.v. Gnosticisme, în Dict. Arch. Chret: Lit.,
VI, col. 1327-1365.
" 5 N. Gostar-L. David, în ActMuz, 1956, p. 135-138; L. Ţeposu-David. în
SCIV, 1959, 2, p. 463-466; D. Tudor, în SCN, III, 1960, p. 378-379; G. Popilian, în
SCN, V, 1971, p. 211-213; D. Benea, în RevMuz, 1972, 4, p. 346-347.
16
Pentru elementele orientale din Dacia, vezi: I. I. Russu, în ActaMN, VI,
•
1969, p. 176-182; S. Sanie, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 233-241; Idem, în ActaMN,
X, 1973, p. 151-169.
~7 Despre
răspîndirea creştinismului în Dacia,
vezi: V. Pârvan, op. cit.:
C. Daicoviciu, Există monumente creştine în Dacia traiană în sec. II-III?, în
AISC, II, 1933-1935, p. 192.
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(nr. 194), al cărui inventar a fost datat de editor în sec. II-III 48 . Inventarul mormîntului constă dintr-un opaiţ-afumătoare de formă ovală.
cu pereţii scunzi, lucrat cu mîna, cu urme de ardere ulterioară; un cuţit curb, din fier, cu tăişul pe curbura interioară, şi un i!lel considerat
ca fiind din argint, apoi republicat ca fiind din plumb, avînd o gemă
din calcedon verde, reprezentînd pe Cnoubia. Publicînd mormîntul, C.
Scorpan consideră primele două piese ca sigur getice, atribuind mormîntul acestei populaţii 49 , ceea ce înseamnă că inelul a aparţinut unui băşti
naş. Prezenţa unei geme gnostice în mormînt denotă că defunctul cunoştea valoarea ei magică şi era adeptul acestei credinţe 50 . Pînă acum,
îndeobşte, se considera că purtătorii acestor mici amulete aduse la noi
erau orientali, acestea fiind prima dovadă că credinţa „a prins" şi în
rîndul populaţiei autohtone getice, poate încă în sec. III e.n.
Prezenţa în inventarul celor două morminte a unor piese de factură
gnostică denotă o oarecare amploare a acestei credinţe şi existenţa,
încă din această perioadă, a unor mici comunităţi paleocreştine, mBi
ales în centrele cu un trafic comercial deosebit, aflate în drumul negustorilor, deci expuse tuturor influenţelor străine. Desigur, descoperirile sînt foarte puţine în această privinţă.
DOINA BENEA -
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Evident, piesa cea mai importantă descoperită în mormîntul de la
Dierna o constituie plăcuţa-amuletă de aur (fig. 4-4a). Aşa cum autoarele au arătat, ea se înscrie într-o binecunoscută categorie. a talismanelor gnostice, executate din foiţe de cupru, plum 1"'1, dar mai ales ar ~int
şi aur. Provenind cu precădere (dar nu exclusiv) din morminte, ele sînt
cunoscute în Imperiu peste tot unde s-au manifestat indi,·izi izolaţi
şi, mai ales, comunităţi gnostice. In acest sens trimiterile bibliografice
ni se par superflue, autoarele făcîndu-le - cu prisosinţă în studiul lor.
Examinarea atentă a originalului plăcuţei (aproximativ de 4 ori
mai mică decît reproducerea fotografică - fig. 4) arată că, înaint~ de
a fi fost rulată. ea a fost împăturită în patru „sferturi" (ca atare egale
ca mărime doar două cîte două). Rularea, permisă de deosebita maleabilitate a aurului, s-a făcut numai după aceea. Urmele (dungile) rezultate din împăturirea foiţei de aur în patru sînt şi acum clar vizibile
8
"
Mormîntul a fost publicat şi studiat de C. Scorpan doar din punctul de
vedere al inventarului getic, în SCIV, 21, 1970, 1, p. 83-84. Gema a fost publicată
de R. Ocheşanu, în Pontica, 4, 1971, p. 303-308.
" 9 C. Scorpan, op. cit., p. 93.
50
în Dobrogea o gemă gnostică este menţionată la Dinogetia (Dacia, VIIVIII, 1937-1940, p. 419-421); I. Barnea, în Dacia, N.S., XII, 1968, p. 417, reluînd
problema pătrunderii creştinismului în Dobrogea, admite existenţa unor creştini
izolaţi în primele secole ale e.n.
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şi neconfundabile cu sutele de mărunte încreţituri provenind de la rularea, respectiv - în momentul descoperirii - derularea plăcuţei. Se
poate face chiar precizarea că împăturirea s-a făcut mai întîi pe lung
(separînd, deci, rîndurile 1-2 ale inscripţiei de rîndurile 3-4!) şi numai
după aceea şi pe lat.
Cit priveşte executarea inscripţiei, ea s-a făcut prin zgîriere cu un
instrument fin şi ascuţit: ac de bronz ori fier. Faţă de extrema subţirime a plăcuţei de aur (cca. 0,5 mm), literele inscripţiei au fost relativ adînc gravate, conturul lor degajîndu-se în relief clar pe dosul
foiţei. Cu toată deosebita puritate a plăcuţei (practic 24#, ceea ce ne
determină s-o considerăm a fi din aur provenit din spălarea nisipului
aurifer) ea nu a oferit inscripţiei (şi manierei de executare a acesteia)
un suport destul de moale - ca ceara, de pildă - , ceea ce s-a repercutat prin „alunecarea" mîinii scribului, ducînd, uneori, la forma colţuroasă, unghiulară, a cîtorva litere ce, altminteri, cereau un ductus
rotunjit (W din r. 4, de exemplu).
In analiza inscripţiei trebuie să plecăm de la rîndurile 3 şi 4, ele
dind - cum vom încerca să demonstrăm - cheia înţelegerii întregului
text. Citirea lor: 'fow 'A0w.i(XL / 'lw 'lw e corectă şi, în general, se poate
subscrie la interpretarea propusă de cele două autoare. Remarcăm şi
noi forma (mai rară) 'A0wv(XL
pentru 'A~wV(XL , precum şi faptul că
nu trebuie să ne mire cele trei grafii, uşor diferite, ale lui A, ele putînd
fi întîlnite chiar pe una şi aceeaşi inscripţie gnostică, cum o arată ca să rămînem numai la piese deja citate - plăcuţa de argint de la
Badenweiler51 sau placa de plumb (provenind, indiscutabil, tot dintr-un
mormînt!) a marei adjuraţii demoniace de la Hadrumetum (Africa). 52
;I:

Subscriind la interpretările date de autoare celor patru cuvinte (trei
de fapt, ultimul repetat de două ori!) transcrise cu alfabet grecesc în
rîndurile 3 şi 4, ne permitem, totuşi, cîteva precizări:
1) 'fow, 'A0wv(XL (pentru 'A~wv(XL ) şi 'Iw sînt trei apelative diverse (dintre foarte multele!) ale divinităţii supreme Yahve. Sub acest
51 Preuschen, Denkm. v. alten Revolutionen in Deutschl., Frankf./Main, 1787, .
p. 209-238; Gerbert, Histo1'ia Nigrae Silvae, vol. II, S.-Blasii, 1783-1788, p. 475;
Kopp, Palaeogr. crit., vol. IV, Mannheim, 1829, p. 388; Kolb, Bad. Lexik., vol. I,
p. 96; Frohner, Sur une amulette basilidienne inedite de musee Napoleon, în
Bull. de la Soc. des antiq. de Normandie, VII, p. 217 sqq.; G. Brambach, Corpus
Inscriptionum Rhenanarum, Elberfeld, 1867, Appendix, p. 358; A. Wiedeman, Die
gnostische Silbertafel von Badenweiler, în Rheinisches Jahrbuch, fasc. 79, p. 215
sqq.; F. X. Kraus, Die altchristlichen Inschriften des Rheinlandes, Freiburg-imBreisgau, 1890, n. 13; H. Leclercq, în Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, 1924, col. 154-155,
fig. 37.
52 Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, 1924, col. 527 sqq. Pentru provenienţa dintr-un
mormînt, ibidem, col. 530. Interesant e faptul că placa de plumb de la Hadrumetum
am1:cstecă textul ei grecesc cu expresii (şi caractere grafice) latine, precum şi cu
iudaisme, aidoma fenomenului constatat la mai sus citata plăcuţă de argint din
mormîntul de la Săgvăr (Ungaria) (vezi supra, n. 36), la aceasta din urmă mai
adăugîndu-se şi diverse „semne magice". Plăcuţe (de argint şi aur) asemănătoare
la Aquincum (Budapest regisegei, XV, p. 319, fig. 28, p. 321); la Brigetio (ArchErt,
ser. III, vol. II, 1942, p. 218 şi pl. XXVII/1); din nou Aquincum (ibidem, p. 218
şi pl. XXVII/2-3); Carnuntum (A. Barb, Rom. Limes in C>sterreich, XVI, 1926,
53 sqq. Cf. RA, 1929, II, 422 şi 425) etc.
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aspect orice comentariu e de prisos, dhestiunea fiind de mult

şi

clar

trnnşată. 53

2) Pentru înţelegerea celor ce urmează, ne permitem un mic excurs,
reamintind că, înainte de epoca mozaică, clanurile (triburile) evreeşti
erau totemice şi, dacă se poate spune astfel, ,,polidemonice" în credinţele lor. ,,Forţa sfîntă" (aproximativ corespondentul lui numen latinesc)
era designată de ei prin El, în mare cu aceeaşi accepţiune ca !lu babilonian ori Ilah vechi arab, - ca să rămînem cu exemplificarea în limitele
neamurilor semitice cu care triburile evreeşti avură un străvechi şi
nemijlocit contact. Fiecare trib îşi avea propriii săi elohim şi nu trebuie
uitat că principala muncă spirituală, pe care tradiţia o atribuie lui
Moise, a fost aceea de a impune monolatria naţională şi „gelozia" lui
Yahve asupra multiplilor elohimi şi idoli casnici, domestici, aşa-numiţii

teraphimi.
Deşi trecerea aceasta e încă parţial obscură şi discuţiile controversate, se pare că influenţa a venit din partea triburilor madianite ~i
queniene ce-şi aveau sălaşurile la poalele Sinaiului. La tot cazul, tradiţia atribuie unui madianit (Sephora) întroducerea circumciziunii în Israel, iar Moise însuşi avea ca socru pe Hobab Quenianul. Or, Yahve a
fost zeul quenienilor din timpuri imemoriale şi una din cărţile sfinte
- targum-ul 54 ni-i arată pe quenieni ca adorîndu-1 în mod cert
înaintea izraeliţilor. In acest mediu queniano-madianit l-a cunoscut deci
Moise pe marele elohim sinaitic, iar adoptarea lui de către evreii nomazi
îmbracă dincolo de haina mistica-religioasă - caracterul unui pactalianţă, un berît.
Conchiderea pactului duse şi la adoptarea „semnului lui Ya'hve"
(tâtâphât), fără îndoială, la început, un soi de tatuaj ce proteguia întreaga confrerie religioasă. Exodul (XIII, 9 şi 16) precizează încă purtarea lui pe mîini şi frunte, pentru ca Leviticul să-l interzică în mod
expres, păstrînd numai circumcizia ca singur semn material al „alianţei" cu Y ahve 55 •
Evident, monoteismul iudaic - ca, de altminteri, orice monoteism n-a putut face să dispară mulţimea divinităţilor şi duhurilor ancestrale,
dintre care unele se redimensionară în apelative, atribute ori slujitori de
diverse ranguri pe lîngă divinitatea supremă sau se ierarhizară în bogata

demonologie

iudeo-orientală.

Am văzut, mai sus, că Yahve fusese, la origine, unul din elohimii
sinaitici, pe care evreii nomazi îl adoptară. Cert este faptul că, încă
,,:J Cu titlu de bibliografie generală: RE, IX
1 col. 698-721 · H. Lietzmann,
Histoire de l'Eglise Ancienne, Paris, vol. I, 1936; 'rn~t. Arch. Chret'. Lit., I, 1, 1924,
col. 127-155; ibidem, VIII, 1, 1928, col. 1-254, s.v. Juda'isme.
5
" E vorba de targum-ul lui Ukelos, traducerea chaldeană şi comentariu al

Pentateuhului, lucrare atribuită lui Ukelos doar în sensul transcrierii ei. Datare:
sec. II-III e.n.
li!", Amintirea tatuajelor iniţiale s-a păstrat, totuşi, în acele phylactere cu texte
:ifinte, ce se prind - pînă azi - pe frunte şi braţe în timpul rugii rituale şi al
c,iror caracter talismanic e de netăgăduit.
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foarte de timpuriu, nu numai atributele sale divine 56 , ci - mai ales numele său făcu obiectul unei intense speculaţii esoterice, transmisă
din plin esoterismului gnostic şi paleocreştin. Numelui domnului (acel
.,Sem-hamephoras") îi era atribuită o putere magică irezistibilă. De fapt.
avem de-a face aici cu o străveche influenţă chaldeană, care concepea
num,ele secret al divinităţii - Sem-ul - ca dotat cu r::roprietăţi at:, de
speciale şi individuale incit se ajunse în curînd la a forma o ipostază
aparte sub care divinitatea era adorată.
Magia ebraică pleca tocmai de la conceptul că numele fiecărei
fiinţe şi al fiecărui lucru făcea parte din esenţa acestora. Numele lui
Yah\·e a fost ţinut întotdeauna secret. atît în privinţa pronunţării, cit
şi a grafiei sale exacte; Yahve fiind o .,putere" fără limite, acel care
ştia să ,.zică" numele său exact participa. implicit, la „puterea" lui.
Tocmai din aceastti cauză „numele" exact al divinităţii supreme se
pronunţa arareori (odată pe an), în deplină taină, şi numai de către
marele preot. în „Sfînta Sfintelor" a templului din· Ierusalim. In acelaşi
se,,s trebuieşte interpretată şi indicaţia expresă a Misnei din Talniudul
di11 Babilon (text atribuit lui Simon-ben-Jockai, sec. II e.n.) şi cea a lui
Maimonide:;;_ anume că numele domnului. adică tetra<srama YH\VH, este
ce! mai secret lucru: . .înţelepţii il învaţă, odată pe săptămînă. fii lor şi
discipolilor lor" ...
Tabu-ul instituit în jurul pronunţării numelui lui Yahve a dus,
foarte de timpuriu, la substituirea lui cu diverse echivalente, ca ,,PreaImdtul" . . ,Eternul'', .. Prea-Sfîntul". Tetragrama siîntă neputînd fi nici
pronunţată. nici scrisă:; 8 , ea a fost exprimată prin alte tetragrame semnificînd „Domnul" (cu sinonimizarea de „Stăpînul") (Adonai) ori „Numele (Ha-Sem). Printr-o curioasă „reacţie în lanţ", tabu-ul se extinse cu
timpul şi asupra acestor „tetragrame secundare". permiţînd nepronunţar::-n lor ori imaginarea a tot soiul de .,tetragrame de transpoziţi~"" 9 •
prin care YHWH se însera. criptografic, într-o expresie 60 . Rezult3.tu~ final al complicatului sistem de interdicţii a fost acela că pronunprea
tetragramei divine este practic pierdută, asupra fonetizării sale ci~ de
cît exacte fiind reduşi la supoziţii conjecturale.
Cert este faptul că nici chiar „părinţii bisericii" nu ştiau mai mult
in respectiva problemă, dovadă cuvintele lui Hieronymus: Nomen domini opud Hebraeos quatuor literarum est, Yod He Vau He, quod
proprie dei vocabuhm sonat: et legi potest Yaho . . _ra Ciudat este însă
'' 6 Cele aşa-2:ise zece Sephîrâth, care, în cabalistica iudaică, au fost legate
prin table de corespondenţă de „numele divine", .,clasele de îngeri" şi „oi·ciinele
creaţiei". Vezi pentru toate aceste probleme Ad. Franck, La Kabbale, val. I-II,
Paris, 1889.
,, 7 Moreh Nebuchim, I, LXII.
ati Interdicţie repercutată, pînă astăzi, prin interzicerea transcrierii ca atare a
cifrelor 15 şi 16, pentru a nu se identifica profanator cu numele lui
Yahve. De aici transcrierea lor sub formă de 9+6, respectiv 9+7; cf. Ş. Andron?scu,
Cadmos. Scurtă istorie a scrisului, Bucureşti, 1966. p. 237-238.
59 Prin care YHWH fu corelat cu cele 12 triburi israelite, cu numele lunilor
ebraice şi cu semnele zodiacale.
60 Pentru întreaga discuţie, vezi trimiterile din n. 53 şi J. Marques-Riviere,
Amulettes, talismans et pantacles, Paris, 1938.
61 Discuţia în RE, IX, 1, col. 699.
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că aceşti primi „părinţi ai bisericii" păstrează
prin filieră gnostică,
evident neştirbită credinţa atotputerniciei nomen-ului. Origene, de
pildă. este convins că lucrurilor nu li se dau numele prin pură convenţie (cum credea Aristotel), ci că aceste nume au o legătură profundă
şi misterioasă cu lucrurile înseşi. De asemenea magia zice Origene nu este o preocupare în van şi lipsită de importanţă (cum o credeau
discipolii lui Aristotel şi Epicur), ci, dimpotrivă, o ştiinţă redutabilă
şi numai de către puţini cunoscută 62 ; există, de asemenea, nume eficace,
ca cele de care se servesc înţelepţii Egiptului, magii Persiei, samanienii
şi pontifii Asiei. El adaugă, că numele magice trebuiesc invocate cu
prudenţă, armonizîndu-le cu împrejurările 63 şi veghind ca numele unui
daimon de temut să nu fie asociat vreunui genius debil; nwnele sacre
trebuiesc pronunţate <şi scrise> în limba lor originală, căci elementul
operant este sunetul în sine 64, traducerea fiind inoperantă şi inutilă.
Se mai poate adăuga, că Origene declară că nu are importanţă cine
anume face pronunţarea numelor magice, formula acţionînd exclusiv în
funcţie de riguroasa respectare a ritualului ocult.
Dincolo de încărcătura de superstiţii pe care paleocreştinismul o
moşteneşte în privinţa „eficacităţii" formulelor „sacre"
pronunţate
în
limba lor „de baştină", precizările lui Origene sînt deosebit de importante - cum vom vedea - şi în problema interpretării rîndurilor
1-2 de pe plăcuţa de aur de la Dierna.
Deocamdată însă, tot în legătură cu numele YHWH, notăm că pronunţarea tîrzie şi evident coruptă - Y ehovah a luat naştere prin
vocalizarea consoanelor Yhwh cu ajutorul vocalelor ipostazei de Adonai
(pronunţată în varianta Edonai) a divinităţii: EOA, deci Y e Ho W a H 65 .
Se consideră ca mai apropiate de probabila pronunţare originală
formele arhaice Yahu şi Yaho, cea de a doua corespunzînd, de altfel,
cel mai mult transliterării greceşti 'Iaw, deşi s-a emis şi ipoteza că
o) grecesc transcrie, mai probabil,
un u semitic diftongat; în acest din
urmă sens este invocat textul (ebraic) al unei amulete tîrzii (post sec.
VIII e.n.), în care semnele masoretice indică în mod clar vocalizarea
Ya Ya Yahu Adonai Sabaot, text transliterat în greacă (pe aceeaşi
amuletă) sub forma 'lix 'loc 'L:xw 'A3wvaL ~a~aw-& 66 .
O dată cu profunda amalgamare a conceptelor diverselor şcoli esoterice, operată de gnosticism, numele lui Yahve fu frecvent sinonimizat
şi alăturat cu Adonai, Sabaot, Michel, Osiris, Isis, Anubis, Typhon, Seth
etc., într-un tot mai complicat proces de sincretism magic, alimentat
G2
63

Contra Celsum, I, XXIV.
Ibidem, I, C, XXIV.
ev. Ibidem, I, C, XXV. Vezi şi L. Arnaud, L'exorcisme gnostique par le „Grand
Nom'\ în Echos d'Orient, XVI, 1913, p. 123-133.
w J. Marques-Riviere, op. cit., p. 38.
00
_ Discuţia şi bibliografia în RE, IX, 1, col. 699-700. Vezi încă, pentru
multiplele forme de vocalizare ale numelui lui Yahve: Dict. Arch. Chret. Lit., I,
1, 1924, col. 141; Dei.,smann, Bibelstudien, Marburg, 1895; Blau, Altjudisches
Zauberwesen, Strassburg, 1898; Hitzig, Die Gottesnamen im A. T., în Zeit. f. wiss.
Th_eol:, XVIII, 1875, p. 1-12; Baudissin, Studien zur semit. Religionsgeschichte, I,
Le1pz1g, 1876; pentru semnele masoretice, Ş. Andronescu, op. cit., p. 235.
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din trei surse principale: iudaică, egipteană şi arabă. Apărură astfel
forme contractate ori aparent stîlcite ale numelui divinităţii supreme,
alcătuind tot atîtea curiozităţi ale vocabularului gnostic:
'fo:uouT, 'fo:w&,
'fo: utococ u, 'A~ptocwv, 'A~poctw&, 'A~pociocw& ori variante criptate şi intervertite: IWA, AIW, v.>AI, AIAW. In cele din urmă, esoterismul gnostic critaliză binecunoscuta ipostază de 'fo:w 'A~poccrn 1;
(în coruptelă:
Abraxas), teriomorfizînd divinitatea supremă, cel mai adesea sub chipul
unei fiinţe cu bust uman, picioarele formate din şerpi, ţinînd diverse
atribute în mîini (cel mai adesea biciul), cu cap de cocoş, leu, Serapis.
Anubis, melc, şarpe, sfinx, maimuţă (mai rar cap uman, cu ori fără
aripi), iar în jurul capului cu cele 7 planete ori semnele cabalistice,
planetar-zodiacale, ce le corespundeau.
Este imposibil, în cadrul comentarului nostru, să intrăm în aprofundarea sistemelor gnostice ale antichităţii, practic fiecare „şcoală" avîndu-şi
elaborat un sistem teosofie-esoteric aparte 67 • Asupra cite unei „ciudă
ţenii" vom avea însă ocazia să atragem atenţia, atunci cînd vom releva
unele aspecte de amănunt ce le sugerează discutarea amuletei de aur
de la Dierna.

*
Revenind la plăcuţa noastră, facem o ultimă precizare legată de
grafia rîndurilor 3-4 ale inscripţiei: unele litere par să poarte, la
capete, mărunte „bule" (fenomenul e cel mai clar sesizabil la N din
Atonai !), de parcă celui ce a gravat r. 3-4 „îi mergea mîna" încă
după tipicul gravării semnelor din r. 1-2, unde aceste „bule", această
,,perlare" a capetelor unor semne este clară şi ev1dentă.
Presupunînd că semnele rîndurilor 1-2 nu sînt simple „semne
magice" ori „ornamente", ci reprezintă o scriere (avînd deci o semnificaţie şi transcriind am zice, mai de grabă, aplicînd - literele unui
anume alfabet) se deschide o nebănuită perspectivă. Intr-adevăr, dacă
această presupunere se poate demonstra, nu numai că s-ar lămuri mai
profund sensul şi semnificaţia plachetei de aur de la Dierna, ci s-ar
putea considera - în perspectivă - recuperabile epigrafie zecile de
plăcuţe-amuletă (din plumb, cupru, argint şi aur) şi sutele de geme
67 Cele mai importante „sisteme"
aparţin lui Simon din Samaria, Basilide
din Egipt şi Valentin din Alexandria. Vezi J. Marques-Riviere, op. cit., p. 100-120;
Dict. Arch. Chret. Lit., I, 1, 1924, col. 127-155, s.v. Abrasax; ibidem, col. 527 sqq.,
s.v. Adjuration; ibidem, col. 1268 sqq., s.v. Alphabet vocalique des Gnostiques;
ibidem, II, 1, 1910, col. 514-525, s.v. Basilidiens; ibidem, VI, 1, 1924, col. 13271367, s.v. Gnosticisme; RE, VII, 2, col. 1503-1533, s.v. Gnosis; ibidem, col. 15341547, s.v. Gnostiker; H. Lietzmann, ,op. cit., val. I (1936) şi II (1937); J. Heron
Lepper, Les societes secretes, de l'Antiquite a nos jours, Paris, 1933, p. 55 sqg.
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gnostice, răspîndite prin toate muzeele europene, care poartă gravate
pe ele asemenea semne (mai exact: şi asemenea semne)! 68
In tentativa noastră de a da o explicaţie rîndurilor 1-2 de pe
plăcuţa de aur plecăm nu de la precizarea a ce fel de „scriere" reprezintă, ci de la încercarea lămuririi •sensului primelor două rînduri
(vezi fig. 4-4 a).
Luînd ca test r. 3 (avînd caractere greceşti), se observă că semnul
nr. 3 al acestui rînd (co) este identic cu semnul nr. 6 (co). Or, în r. 1 al
textului tăbliţei, semnul nr. 3 (un soi de co scris vertical: 3) este, de
asemenea, identic cu semnul nr. 6 (3 ).
Intorcîndu-ne la r. 3, vedem că semnul nr. 2 (A) este identic (lă
sînd la o parte grafia uşor modificată !) cu semnul nr. 4 (A) şi nr. 8 (A).
Or, aceeaşi corespondenţă e clară şi în r. 1, semnul nr. 2 (un soi de X
cu capetele „perlate") fiind identic cu semnul nr. 4 (X). O modificare
apare numai la semnul nr. 8, care, contrar aşteptării, nu e identic cu
semnele nr. 2 şi 4, nefiind un „X", ci un fel de „I" cu capetele terminate în „bule". Asupra acestei „nepotriviri'' vom mai reveni, încercînd
să-i explicăm cauza.
Revenind iarăşi la r. 3, vom vedea că semnul nr. 1 (I) este identic
cu semnul nr. 9 (I). Aceeaşi corespondenţă e evidentă şi în r. 1, în care
semnul nr. I (,,I" perlat la capete) este identic cu semnul nr. 9 (,J"
perlat la capete); atîta doar că - aşa cum arătam în precedentul aliniat - şi semnul nr. 8 al rîndului 1 este tot un „I" cu capetele perlate,
şi nu un „X" (ce ar fi trebuit să corespundă lui A din r. 3 !).
Ajunşi pînă la acest punct, se impune de la sine presupunerea că
semnului nr. 5 din r. 3 (0) îi corespunde, în r. 1, tot semnul nr. 5 (un
fel de O); de asemenea, că semnului nr. 7 din r. 3 (N) îi corespunde,
în r. 1, tot semnul nr. 7, - respectiv acel „Z" perlat, ce pare a nu fi
decît un N cu capetele globulare, scris în poziţie culcată.
Dacă deducţiile noastre sînt juste, atunci valoarea fonetică a semnelor rîndului 1 este:
„I" perlat la capete
X perlat la capete
3
X cu minuscule „perle"

o

3
,,Z" perlat (N perlat, culcat)
„I" perlat la capete
„I" perlat la capete

=I

=A
=W
A

=0
=W
N
I
I

Cu simplu titlu de comode şi la îndemînă exemple: Dict. Arch. Chret. Lit.,
I, 1, 1924, col. 155, fig. 37 (plăcuţa de argint de la Badenweiler); ibidem, col. 152,
Ph. Derchain, Les intailles magiques greco-fig. 33-34 (geme); A. Delatte egyptiennes, Paris, 1964, p. 334, nr. 511, 512, 513, p. 341, nr. 524 (geme); M. K. Kubinyi, A stigvtiri r6mai sirmezo egyik sirjtiban talalt vartizstabla, în ArchErt, ser.
111, vol. VII-VIII-IX, 1946-1947-1948, p. 276-277, pl. XXXVIII; A. Sz. Burger,
în ActaArchBp, XVIII, 1966, p. 197, fig. 86 şi p. 208, fig. 101/114, 2 (plăcuţa de
argint de la Sagvar). Nemaivorbind de mulţimea desenelor de amulete din
papirusurile magice din sec. IV-V e.n.: papirusul DLXXIV din Biblioteca Na\io68
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Cu surprindere se poate deci constata că, de fapt, ,,misterioasele"
semne ale rîndului 1 redau aproape exact textul rîndului 3, mai precis:
IAW A0WNII pentru IAW A0WNAI. Mărunta deosebire finală (... II
pentru ... AI) poate avea două explicaţii:
a) Greşeala gravorului, care a redat un „I" perlat acolo unde s-ar
fi cerut un ,.X" (= A);
b) Orientalul (evident cunoscător şi vorbitor şi al limbii greceşti !)
care a gravat textul plăcuţei va fi vrut să redea un vocativ (?), cerut
de scrierea şi - eventual - limba rîndului 1 din inscripţie.
Dată fiind corespondenţa ce se poate stabili între r. 3 şi r. L respecti,· constatarea că r. 3 redă - cu scriere grecească - apelativele
'fow şi 'AO wva.t existente şi în rîndul 1, în mod firesc şi logic ar trebui
să ne aşteptăm ca şi r. 4 al textului (' Iw 'Iw) (sau' Iw 'Iw?) să-şi afle corespondenţa, mai mult ori mai puţin exactă, în r. 2. Cu alte cuvinte.
dacă lucrurile ar merge după „tipic", corespondenţa fonetică mai sus
dedusă ar fi cerut. în r. 2, de două ori grupajul: ,.I" perlat şi W aşezat
vertical (3).
Din păcate însă, este absolut clar că în r. 2 al inscripţiei sînt doar
trei semne: un fel de sigma unghiular, scris invers; un „I" perlat, care
are ataşate (în plus faţă de corespondenţii săi din r. 1) două scurte
liniuţe orizontale paralele; un 3, singurul semn pentru care valoarea
fonetică ce-o dedusesem în r. 1 indică: = W. S-ar părea deci că ori nu
este acceptabilă descifrarea propusă pe baza analizei rîndurilor 3 şi 1 ori că în r. 2 e scris altceva decît în r. 4 ...
Persuadaţi de ideea că, totuşi, potrivirea ce există între r. 3 şi r. 1
este prea evidentă şi că ea cere, în mod logic, o similară potrivire şi
între r. 4 şi r. 2, ni se pare a fi găsit oheia „enigmei" şi explicaţia
descifrării rîndului 2 în următoarele:
Admiţînd că semnul nr. 2 al rîndului 2 este un „I" perlat, căruia
- din motive ce le vom discuta în continuare - i s-au adăugat două
liniuţe orizontale paralele, valoarea lui fonetică ar fi = I. Semnul nr. 3
al rîndului 2 (3) nu ridică probleme, valoarea sa fonetică ştiind-o
deja = W Am avea deci, ce-i drept o singură dată, IW !
Cît priveşte acel „sigma" unghiular, scris invers, ce constituie semnul nr. 1 al rîndului 2, credem că el reprezintă o literă a vreunui
alfabet semitic. Luînd ca bază de discuţie alfabetul arameic şi derivatele sale (începînd cu cel ebraic patrat), vom vedea că semnul în
discuţie este extrem de asemănător practic identic cu a doua
literă a alfabetului: bet 69 , aşa cum i se cristalizează ductus-ul încă din
sec. V î.e.n. 70 •
Numai că bet, dincolo de valoarea sa fonetică, are, în toate alfabe-,
tele semitice, şi valoarea numerică (cifrică) de 2 ! Aşa stînd lucrurile,
nală din Paris, papirusul Mimaut 2319 din Louvre, papirusul demotic gnostic din
Leyden, papirusul grec XLVI din British Museum etc. Vezi discuţia la J. MarquesRiviere, op. cit., p. 108 şi 117, fig. 26. Vezi şi Audollent, Defixionum Tabellae,
Paris, 1904.
69 Dificultăţi de ordin tipografic ne împiedică a reda şi grafia respectivă.
70 Vezi Ş. Andronescu, op. cit., p. 234, fig. 119 şi p. 236.
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sensul rîndului 2 de pe plăcuţa de aur de la Dierna ar fi: 2 Iw [= deci
I(J) Iw], corespondenţa cu r. 4 devenind, implicit, perfectă. 1n plus, o
atare „criptare" a semnificaţiei rîndului 2 se înscrie în practicile „magice" atît de proprii gnosticismului.
Rămîne de explicat sensul celor două liniuţe orizontale paralele
ce sînt alipite acelui „I" perlat ce constituie semnul nr. 2 din r. 2. Cunosc-înd implicaţiile de magie astrală şi planetar-zodiacală ale tableteloramulete gnostice 71 , perpetuate peste epoca bizantină pînă adînc în evul
mediu 72 , îndrăznim să afirmăm că felul în care e redat semnul nr. 2 din
r. 2 îmbină valoarea fonetică de I a respectivului „I" perlat cu „monograma magică" a constelaţiei Alpha Centauri, sub „semnul" căreia se
va fi născut fetiţa ale cărei rămăşiţe le-a păstrat sicriul de plumb de
la Dierna.
In această ordine de idei, semnalăm şi alte elemente de magie
gnostică, pe care le sugerează asocierea cîtuşi de puţin întîmplă
toare, după opinia noastră ! - a diverselor piese din inventarul mormîntului de la Dierna:
a) Ştiut este că, în conformitate cu regulile „magiei simpatice", nu
era indiferent pentru rezultatul scontat, pe ce fel de suport talismanic
se făcea invocarea geniilor ori a diverselor divinităţi 73 • Invocarea unor
divinităţi ce aveau şi atribuţii planetar-astrale se făcea fie pe . anumite
pietre semipreţioase ce se gravau (geme, camee), fie - mai ales - pe
anumite metale, cu grijă alese, în funcţie de poziţia ierarhică şi „aria
de influenţă" a respectivei divinităţi7 4 • In această ordine de idei e lesne
de înţeles - şi,. de altfel, uşor verificabil - că în cadrul plăcuţelor
amulete gnostice demonii şi geniile malefice (stînd sub „semnul" lui
Saturn şi Marte) se invocă îndeobşte pe plumb, talismanele erotice (fiind
sub „semnul" planetei Venus) se gravează pe cupru, geniile ori atributele „selenare" ale unor divinităţi se invocă pe plăcuţe de argint, pe
cînd aurul e rezervat divinităţii (sau divinităţilor) supreme ce au, întotdeauna, şi atribute „solare".
b) Plăcuţa de la Dierna e din aur, divinitatea invocată pe ea (prin
trei apelative diferite) este Yahve. Conform atributelor „sephîrâthice"
(vezi supra, nota 56 !) ale divinităţii supreme, apelativul Yahve (IAl,J)
(corespunzător celui de al şaptelea „Sephîrâth": Ne,sakh) implică, pe
Discuţiile la J. Marques-Riviere, op. cit., p. 42, 72 sqq., 94 sqq., 279 sqq.
Vezi succesivele ediţii ale „cărţilor lui Solomon" (citate de J. MarquesRiviere, op. cit., passim), pînă la voluminoasele Opera (Arbatel De magia,
Elementa magica şi De occulta philosophia) ale vestitului filosof, alchimist şi
71

i2

astrolog medieval Cornelius Agrippa de Nettesheim. (Născut la Koln, în 1486,
respectivul devine istoriograf şi astrolog al lui Carol Quintul, fiind cunoscut ca
unul din cei mai de seamă compilatori de tratate de „ştiinţe oculte" --'- majoritatea de inspiraţie iudeo-gnostico-orientală. Intemniţat la Bruxelles sub acuzaţie
de magie, apoi eliberat, moare în mizerie la Grenoble, în vîrstă de 47 de ani).
Vezi. şi studiile moderne asupra subiectului, la Eliphas Levi, Clefs majeures et
Clavzcules de Salomon, Paris, 1895; H. A. Winkler, Siegel und Charaktere in der
muhammedan__ischen Zauberei, Berlin, 1930 şi M. Cohen, în Journ. Asiat., CCXXIII,
iulie-decembrie, 1933.
73
J. Marques-Riviere, op. cit., p. 235.
7
" Ibidem, p. 306.
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plan cosmogonic, Soarele 75 , corp ceresc care „pretinde", drept suport
talismanic, aurul7 6 , iar pe plan magic îi sînt asociate: dintre pietrele
semipreţioase iaspisul, dintre animale calul 77 . Or, în inventarul mormîntului gnostic de la Dierna apare o gemă de iaspis roşu, pe care e
reprezentat Sol, mînînd o quadrigă la care sînt înhămaţi patru cai !
c) Dar pe plăcuţă mai apare şi apelativul 'A0wvcu, apelativ corelat
cu cel de al zecelea „Sephîrâth" (Malkuth), cerind - drept corespondent planetar Luna 78 , respectiv, dintre metale, argintul7 9 . Se intîmplă însă că în mo:rmîntul de la Dierna să existe şi un medalion ce
cuprinde o monedă - aparent banală şi fără valoare - dar care nu
e altceva decît un denar de argint, purtînd pe revers chipul Lunei
în bigă.
Ni se pare deci a putea surprinde, dincolo de stupiditatea în sine
a oricărei practici magice, o anumită „logică ocultă" în alegerea inventarului funerar ce a întovărăşit în mormînt fetiţa de la Dierna, potrivit
unui ritual şi unor prescripţii gnostice riguros respectate. Semnalarea
acestor constatări şi deducţii ni se pare utilă, mai ales dacă se va .ivi
prilejul analizării unor inventare funerare mai mult sau mai puţin
asemănă to are.
Revenind un moment la inscripţia plăcuţei de aur, ni se . pare
demn de menţionat că - vrînd să fim com·inşi de valabilitatea descifrădi
propuse ·pentru r. 1-2 - ne-am impus următoarea verificare:
Dacă descifrarea e corectă, grupajul cel mai frecvent de ,,semne
cabalistice" pe gemele gnostice trebuie să fie: ,,I" perlat - ,,X" perlat
- 3, corespunzător luiIAW (practic cel mai frecvent apelativ al acestor
geme, bineînţeles transliterat în scriere grecească !). Or, acest lucru
se verifică pe deplin, cu observaţia că, uneori, cele trei „semne cabalistice" apar intervertite, ceea ce, de bună seamă, corespunde formelor
de IWA, AIW, WIA, WAI, întîlnite şi în textul grecesc al gemelor
respective, - forme „criptate" de care ne-am ocupat mai sus!
*
Rămîne sa mcercăm a da o explicaţie faptului: ce fel de scriere
(sau influenţa cărui fel de scriere) e prezentă în ductus-uI atît · de
aparte - cu semne-litere „perlate" - al rîndurilor 1-2 din inscripţia
de la Dierna?
Prin firea lucrurilor, analogiile acestor litere ne duc (pentru perioada sec. III-IV e.n.) spre lumea sud-semitică (nord- şi sud-arabică),
adică spre o zonă în care s-au fost cristalizat, încă în cursul primului
mileniu î.e.n., alfabete avînd - drept una dintre principalele car,acteristici grafice - litere cu capetele „perlate", terminate adică într,un
fel de „bule". In această ordine de idei, din primul grup al limbilor
(şi scrierilor) sud-semitice (grupul nord-arabic) ar putea intra în discu75

Ibidem,
Ibidem,
;; Ibidem.
iH Ibidem,
79 Ibidem,
76

p. 42.
p. 244.
p. 42.
p. 244.
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Fig. 5 -

Zona dialectelor

şi

.

scrierilor sud-semitice.

ţie

dialectele vorbite odinioară în oazele din Hedjaz, Nedjed şi (mai la
nord-est) Safa, respectiv, dedanita, nabateana, litianita (lihyanita), tamudeana şi, mai cu seamă, safaitica (fig. 5) 80 .
Că mai ales în scrierea safaitică 81 există „perlarea" literelor e mai
presus de comentariu (vezi fig. 6) 82 , deşi prin aceasta nu afirmăm nici
80
Vezi „arborele genealogic" al limbilor şi scrierilor semitice la Ş. Andronescu, op. cit., p. 222 şi discuţiile la p. 280 sqq.
81 Monumentele sale epigrafice sînt adunate în CIS (Corpus Inscriptionum
Semiticarum), partea a V-a. Vezi şi A. Jamme, Safaitic Text, în Oriens Antiquus.
VI şi IX; Enno Littmann, Safaitic Inscriptions, Leyden, 1943; G. L. Harding, New
Safaitic Texts, în Annual of the Dept. of Antiquities -of Jordan, I, 1951; F. V. Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, Toronto, 1957; J. M. Soia Sole, Sammlung
Ed. Glaser, IV, Wien, 1964; G. L. Harding, Further Safaitic Texts in the Iraq
Museum, în Sumer, XXVI/I-II, 1970, p. 179 sqq. Pentru inscripţiile tamudeene.
vezi A. van den Branden, Les textes Thamoudeenes de Philby, voi. I, în Bibliotheque de Museon, 39, 1956; Oriens Antiquus, IX; Littmann şi Harding, Some
Thamudic Inscriptions from the Hashemite Kingdom of Jordan, Leiden, 1952:
F. V. Winnett, Thamudic Inscriptions from the Negev, în 'Atiqot, II, 1959, p. 146
sqq.; Idem, The Thamudic Inscriptions, în Ancient Records from North Arabia.
Toronto, 1970.
112 Piesa se află în Muzeul Irakian, inv. IM. 67801.
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pe departe că primele două rînduri ale inscripţiei noastre ar fi scrise
in safaitică !
Credem că ne apropiem mai mult de adevăr căutînd influenţele
în zona celui de al doilea grup de scrieri (şi limbi) sud-semitice, anume
în zona sud-arabică (fig. 5), respectiv în scrierile: sabeană, mineană,
himiarită, qatabanită, hadramautică şi ausanită. In primul rînd intră în
discuţie din optica ce ne interesează - scrierile sabeană şi himiarită.
înrudite şi cunoscînd, ambele, speoifica „perlare" a literelor 83 .
Spaţiul nu ne permite nici măcar sumara schiţare a importantului
rol pe care l-a jucat Saba în istoria Orientului Antic. Ajunge să amintim aici numai excepţionala sa plasare geografică, la întretăierea marilor drumuri caravaniere dintre lumea mediteraneană şi regatul partic,
Egipt, India, cu legături spre sud şi sud-est, peste Marea Roşie şi
Golful Aden, pînă în Etiopia şi coasta Somaliei. Nu trebuie uitat nici
rolul pe care Saba l-a jucat în istoria neamurilor nord-semitice (evreii
în speţă) în perioada regalităţii în Israel. nemaivorbind de mijlocirea
legăturilor spre Punt, problemele legate de instalarea dinastiei de la
Axum în Etiopia etc., etc. 84 .
Ca o caracteristică de ordin paleografic se poate aminti faptul că
scrierile sud-arabice cunosc, în contrast cu alte scrieri semitice, nu
numai sensul sinistrograd al rîndurilor, ci şi cel dextrograd, aşa cum
e cazul şi la primele două rînduri de pe plăcuţa de aur de care ne
ocupăm.

In perioada de înflorire a gnosticismului (sec. II-V e.n.) zona sudarabică

contribuie complex la cristalizarea unor concepţii magico-esoterice ale curentelor gnostice, infuzîndu-le acestora nu numai influenţe
- preluate şi prelucrate - iudeo-orientale, dar şi o masivă doză de
credinţe oculte ce-şi au obîrşia în ţinuturile sud-semitice preislamice.
De remarcat este însă faptul că vehicularea acestor influenţe către Imperiu nu se face direct, ci prin mijlocirea Egiptului, de unde comunităţi
gnostice ajung să se instaleze în Renania şi pe teritoriul Galliei, în valea
Rhonului. Către aceeaşi lume (egipteană, de epocă romană tîrzie) ne duce
şi plăcuţa de la Dierna, o atare provenienţă sugerînd-o şi acel 'Iw 'Iw
în care, pe drept cuvînt, Deissmann, Blau şi Basset vedeau o influenţă
etiopiano-egipteană şi o „contaminare" a lui 'Iaw ebraic cu o divinitate
băştinaşă acelei părţi de lume, Jyo 85 .
Credem a ne apropia cel mai mult de adevăr întrevăzînd în comunitatea gnostică de la Dierna elemente semita-orientale stabilite în
Dacia din Egiptul roman. Este aproape cert că scribul plăcuţei de aur
trebuie să fi fost - dincolo de originea sa etnică - om de şcoală şi
cultură greco-alexandrină, iar inscripţionarea pe care o face şi cu litere
" 3 Monumentele epigrafice sud-arabice sînt
CIS. Cele himiarite şi sabeene au fost publicate
in 1889, 1892, 1900 şi 1908) ale tomului I şi în
1914) ale tomului II din CIS, Pars IV.
81 O vastă problematică şi o impresionantă
col. 1298-1511, s.v. Saba, mai ales paragraful
1495 sqq.
E5 Discuţiile în RE, IX, 1, col. 702.

reunite în partea a IV-a din
în cele patru fascicole (apărute
primele două fascicole (1911 şi
bibliografie în R.E, ser. II, I, 2,
16 (.,Semitische Quellen"), col.
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Fig. 7 -

Semne din tratatul de magie al lui El-Botînî.

şi simplu un gest cultic, făcut în convingerea unei
eficacităţi apotropaice a apelativelor lui Yahve, dacă ele sint
invocate şi în scrierea (şi, probabil, pronunţarea) lor „originală". Meticulozitatea gravării rîndurilor 1-2, în comparaţie cu ductus-ul lejer şi
sigur al rîndurilor 3-4, pare a arăta caracterul ieşit din comun al executăr 1i scrierii primelor două rînduri, grija ca „scrierea sfîntă", perlată,
să asigure deplina funcţionalitate magică a talismanului sepulcral.

„s2beene" e pur
mărite

Se pune, în fine, o ultimă întrebare: plăcuţa de aur de la Dierna
poate fi socotită drept o inscripţie bilingvă? Deşi uşoara deosebire dintre
descifratul Atonii şi (cu litere greceşti transcrisul) Atonai ar îndreptăţi
o asemenea presupunere, ne simţim obligaţi a face precizarea că, în
definitiv, 'fow 'A0ww1..Lj'lw 'lw pin r. 3-4 nu constituie o traducere, ci,
cel mult, transcrierea cu alfabet grecesc a aceloraşi nume ale divinităţii.
Ca atare, ezităm a ne pronunţa în mod definitiv în acest sens.
*

E int2resant de urmărit soarta ulterioară a „scrierii cu bule" sau·
„perlate", care, contrar aşteptărilor, nu dispare o dată cu prăbuşirea
lumii antice. In măsura în care documentarea ne-o permite, putem
afirma că „supravieţuirea" acestui sistem de scriere e legată de supravieţuirea doctrinei gnostice, ajunsă şi ea în rîndul ereziilor, pe măsura
oficializării creştinismului ca religie de stat a imperiului roman tîrziu
şi a celui bizantin. Tradiţia gnostică se refugiază în mediul creştinismu
lui koptic sau se disimulează în credinţele esoterice ale diasporei iudaice
din evul mediu timpuriu european ori - în fine - îmbogăţeşte arsenalul
magico-astrolo 6 ic al islamului 86 • In ulti_mă instanţă, pierzîndu-şi tot mai
mult învelişul de dogmă şi doctrină, tradiţia gnostică va conserva numai
aspectele sale mistice pe care le va transmite „societăţilor secrete" şi
„oculte" ale lumii medievale. In această din urmă ipostază va fi aprig
combătută şi persecutată, nu numai de biserica creştină oficială (catolică
sau răsăriteană), dar şi de iudaismul „ortodox" ori islamismul oficial.
Cert este faptul că, pe la 1318-1319, vestitul astrolog arab
El-Bou.ni indică, în faimosul său tratat de magie 87 , şapte litere „perlate"
(fig. 7), ca fiind înzestrate cu virtuţi magice deosebit de eficace dacă
sînt gravate pe talismane. Semnele respective corespund, la El-Bou.ni,
literelor fâ, djim, chin, thâ, zâ, khâ şi zîn din araba coranică, aceste
şapte litere fiind la rîndul lor - singurele care nu intră în primele
şapte versete ale primei sourate din Coran. Interesant e faptul că astrologul arab consideră respectivele semne „perlate" ca fiind de origine
86

Ca bibliografie, vezi supra, n. 67.

87

după

Chems el maârif el Koubrâ oua latâ'if el aouârif, Cairo, 1318-19, citat
Edmond Doutte, Magie et Religion dans l'Afrique du nord, Alger, 1908.
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Amulete ebraice medie,·ale.

„străveche ebraică", deşi,

evident, alfabetul ebraic ca atare nu cunoscuse
nicicînd un asemenea ductus al literelor.
Semnele „perlate" reapar în amuletele ebraice medievale (fig. 8),
în deja citatele opere ale lui Cornelius Agrippa88 , într-una din cărţile
scriitorului şi vizionarului francez Guillaume Postel89 . La C. Agrippa
sistemele de scriere cunoscînd asemenea litere „perlate" poartă numele
de „scrierea celestă", ,,scrierea lui Malachim" şi
iarăşi 90 ,.scriere
de dincolo de rîu".
Studiind literele „perlate" ce apar nu numai pe talismanele medievale, dar şi ca „semne secrete" pe unele monumente arhitecturale şi
picturi medievale, orientalistul şi semitologul H. A. Winkler atrăgea
atenţia 91 şi asupra unei lucrări a lui Abraham de Balmis 92 în care, de
asemenea, se face referire la aceste ciudate semne. Mai mult decît atît,
· Winkler a întrevăzut şi înrudirea scrierilor medievale cu „bule" cu
88

Vezi supra, n. 72.
Linguarum du,odecim characteribus differentium alphabetum . .. , Paris, 1538,
fila B, p. 7 sqq. Poste! le consideră drept semnele scrierii de transitu fluminis,
scriere consemnînd lingua chaldaica. Analizînd expresia, Budge o traducea prin
,,scriere de trecerea rîului", traducere pe drept cuvînt combătută de J. MarquesRiviere (op. cit., p. 310, n. 3), care propunea sensul de „scriere de dincolo de rîu".
89

In sprijinul ipotezei sale am sugera o explicaţie suplimentară: ştiut este că o
ultimă sectă gnostică mandeenii - mai persistă pînă astăzi în zona de confluenţă a Eufratului şi Tigrului. Nu ni se pare exclus ca referirea medievală
despre scrierea „perlată" de transitu fluminis să facă aluzie tocmai la teritoriul
lor (de dincoLo de Eufrat), unde mandeenii au folosit (şi folosesc încă, pe o
foarte redusă scară şi numai în cadrul practicilor magice) literele cu „bule'·.
Vezi şi J. Heron Lepper, op. cit., p. 57, precum şi Dict.Arch.Chret.Lit., X, 1, 1931.
col. 1067-1114, s.v. Magie; ibidem, col. 1390 sqq., s.v. Manicheisme; ibidem, XII,
2, 1936, col. 2157-2160, s.v. Ophites; C. W. King, The Gnostics and theiT Remains,
ed. a II-a, 1887; W. Budge, Amulets and Superstitions, Londra, 1930.
00 Vezi nota precedentă.
91 Op. cit., vezi n. 72.
92

Grammatica hebraea,

Veneţia,

1523.
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semnele „sabbatiene" [sabeene, n.n.] ale unor amulete gnostice publicate
de A. Danon93 , din păcate însă nu şi-a dus demonstraţia pînă la capăt
şi mai ales n-a generalizat-o la interpretarea în acest sens a
mulţimii de semne „perlate" de pe talismanele ori gemele gnostice din
marile muzee şi colecţii europene. O altă observaţie importantă a lui
H. A. Winkler e aceea că „perlarea" atît de specifică a acestor litere
s-ar datora unei - poate inconştiente persistenţe a sistemelor de
scriere cuneiforme, ,,bulele" din capetele literelor nefiind altceva decît
reminiscenţa „capetelor de cui" din notaţiile cuneiforme. Dacă Winkler
are dreptate, ah,mci (şi observaţia ne aparţine, N. V.) s-ar explica şi de
ce se credea în evul mediu că scrierile „perlate" consemnează, cu precă
dere, lingua chaldaica.
O ultimă importantă menţionare a unor scrieri „perlate" în evul
mediu european ~pare în 1616. Este vorba de celebrul aide-memoire
pentru uzul alchimiştilor, astrologiilor, ocultiştilor şi magicienilor epocii
- Virga Aurea, a călugărului Jaques-Bonaventura Hepburne din Scoţia. Născut la Hanestocks (comitatul Hadington), în 1573, respectivul
ajunge bibliotecar al papei Paul al V-lea şi se specializează în studierea
manuscriselor orientale ale Vaticanului. Tradiţia îl înfăţişează drept cunoscător a vreo şaizeci şi cinci de limbi şi scrieri diverse. Moare în
1621, după ce - în 1616 - întocmeşte mai sus-amintita Virga Aurea94 •
Lucrarea - din care reproducem o pagfoă, fig. 9 - înmănunchează
o mulţime de „scrieri secrete" 95 (majoritatea total fanteziste !), ale căror
litere se orînduiesc alfabetic în coloane verticale paralele, prima coloană
dind corespondentul latinesc al semnelor. ,,Scrierile secrete" care - în
1616 - mai cunosc „perlarea" semnelor grafice sînt: serafică, supercelestă, celestă, angelică, ,,de dincolo de rîu" şi brahmanică. Cu excepţia
scrierii „brahmanice", celelalte figurează (în ordinea mai sus enumerată) dhiar pe pagina ce-o reproducem (fig. 9).
Nu mai e cazul să insistăm asupra constatării că, în al doilea deceniu al sec. XVII, n-a mai rămas nimic inteligibil din vechea tradiţie a
literelor „perlate", decît - cel mult - o vagă asemănare a unor forme
grafice (a se revedea fig. 4-4 a) ce se regăsesc printre „literele" născocite
ale unor „scrieri" ireale, uzitate de magicieni şi astrologi !
De fapt, acest excurs final l-am făcut în dorinţa de-a atrage atenţia
asupra următorului lucru: s-a arătat aproape incredibila tenacitate cu
care tradiţia gnostică se perpetuează - peste epoca bizantină - pînă
adînc în Evul Mediu şi Renaştere, aplicată fiind mai ales la confecţio
narea de amulete şi talismane oculte. Or, aceasta fiind situaţia, nu ni
se pare imposibil ca o parte din stocul de geme, amulete şi talismane
_definite ca gnostice, aflate în marile colecţii muzeale, să provină în realim In Journal Asiatique, 1910.
tYi Cartea a fost reeditată în facsimil de către F. de Mely, Paris, 1922, care
a completat-o cu un studiu introductiv şi comentariu.
u5 Greco-alexandrină, arabă, syriacă, templieră, koptă, maronită, illyrică, ,,secretă", iudeo-samariteană, virgiliană, etiopiană, scitică, babiloniană, hieroglifică,
apolloniană, egipteană, chaldeană, palestiniană, cananeeană, serafică, supercelestă,
celestă, angelică, etruscă, ,,de dincolo de rîu", saraceniană, ,,sabeană", feniciană,
iacobită, galileeană, ebraico-arabă, ,,scrierea lui Enoch", samariteană, mozaică, brahmanică, adamică, solomoneană şi noachită.
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tate din perioade sensibil ulterioare epocii antice. Tocmai de aceea, de
la caz la caz, trebuie avute în vedere condiţiile exacte de descoperire ale
acestor piese, pentru a exista certitudinea provenienţei lor din mediul
gnostic antic. Acest deziderat e pe de~a-ntregul îndeplinit de plăcuţa de
aur de care ne-am ocupat, ea provenind în mod cert dintr-unul din
cimitirele romane tîrzii ale Diernei.
N. VLASSA

EIN GNOSTISCHES GRAB IN DIERNA
(Zusammenfassung)
Es wird ein im Hof des Spitals der alten Stadt Orşova anlăsslich Kanalisationsarbeiten entdecktes Romergrab besprochen. In einem Ziegelsarkophag befand sich
ein Bleisarg mit einem Kinderskelett.
Grabbeigaben waren: vier, von den Findern zerbrochene Tongefăsse, zwei
Ohrringe aus gewundenem Golddraht, die verloren gingen, zwei Medaillone und
ein Goldplăttchen, das in die Sammlung des Schulmuseums von Orşova gelangte.
Das eine Medaillon hatte in einem Goldrahmen eine Gemme aus rotem Jaspis,
darauf Sol in Quadriga; das andere hat in der Mitte eine Nachahmung in Silber
einer republikanischen Mi.inze, die im Avers Roma zeigt, im Revers Luna in
Biga.
Das Goldplăttchen (4,1X3,3 cm) trăgt eine vierzeilige Inschrift; zwei Zeilen
sind in griechischen Buchstaben (H=0,4-0,3 cm) geschrieben. Durch gewisse Merkmale reiht sich die Inschrift zweifellos unter die Amulett-Inschriften gnostischen
Inhalts ein. Der Text ist fi.ir uns nur in der dritten und vierten Zeile lesbar:
IAW A0WNAI / IWIW.

Die ersten zwei Zeilen sind in einer anderen, vermutlich semitischen Schrift
abgefasst. Die Inschrift enthălt eine Anrufung des hochsten Gottes Iao-Iahve, die
kleine Tote zu beschi.itzen.
Aufgrund der Beigaben lăsst sich das Grab in die zweite Hălfte des 3. Anfang des 4. Jhs. ansetzen; ein relatives Datierungselement bietet die Gemme
mit Sol in Quadriga in ăhnlicher Erscheinungsform wie auf den Mtinzen von
Aurelian und Probus.
Die F,ltern des Kindes waren Gnostiker und stammten vermutlich aus
Ăgypten, jedenfalls aus diesem geographischen Raum. Sie begruben ihr Kind nach
Ce 1 Brăuchen ihres Glaubens.
Bis jetzt ist dies der einzige derartige Fund in Dazien. Vorlăufig kann das
Bestehen organisierter Gnostikersek'.en in Dazien schwerlich angenommen werden.
da die mit diesem Glauben in Verbindung gebrachten Einzelfunde nur kleine Talismane - gemma abraxaea - aus Porolissum (2), Romula (1), Orlea (1), Drobeta (1 ?)
waren.
Die Existenz kleiner fri.ihchristlicher Gemeinden muss in Dazien fi.ir das 3.
Jh. wohl angenommen werden; die wenigen bis jetzt gemachten Funde enthi.illen
ihr Vorkommen besonders in den nahe der Donau gelegenen Ansiedlungen (Dierna,
Romula, Orlea, Drobeta (?), die leichter mit den Nachbarprovinzen in Berilhrung
kamen, da dies eine Gegend dauernden Bevolkerungswechsels und si.iddonaulăndi
scher Einfli.isse war.
Im zweiten Teil der Arbeit: Die Interpretation des GoldpUittchens von Dierna,
macht N. Vlassa eine Reihe von epigraphischen, sprachlichen und geschichtlichen
Dberlegungen hinsichtlich dieses Stticks und entziffert die beiden ersten Zeilen
des Textes.
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