O CATEGORIE NESEMNALATA
DE PIETRE GRAVATE MAGICE

Publicînd, &n 1936, un lot de geme provenind de la Romula şi Sucidava.
D. Tudor 1 se oprea şi asupra unei camee de sardonyx aflată la Reşca, pe
-care o descria astfel: 2
,.Camee de sardonyx. înfăţişează o mină umană, cea dreaptă, cu degetele ră!.fira,te şi punînd o floare. Conturul mîinii e greşit modelat. Deasupra e o inscripţie indescifrabilă şi formată din caractere greceşti tîrzii.
Fără îndoială, o scriere gnosti<:ă.
Fotografiată de noi de la un ţăran din Reşca. lnaltă 0,012 m şi lata
de 0,010 m. foălţimea literelor: 0,001 m." 3
Cameea e reprodusă fo fotografie, la pi. VII/26 din amintita revistă•.
iar fig. c de la citata pagină 211 dă desenul mărit al inscripţiei.
Reţinem, deci, că minusoulele litere 'În relief {1 mm!) de pe camee
erau socotite indescifrabile ,în momenrul ,publicării (1936), ceea ce l-a şi
determinat pe D. Tudor să nu dea o transcriere a textului.
ln anii ce au urmat piesa de la Romula (fig. 1) a avut parte de numeroase republicări, putîndu-se observa o interesantă „evoluţie" în interpretarea texwlui .de pe ea:
ln prima ediţie din Oltenia romană, apărută în 1942, cameea romulensă
era inclusă în „suplimentul epigrafie" .şi se dădea lectura - total li,psită
de sens - VNNVON0Y e , 5 fără a se face vreun comentar, nici fo text,
nici în SE, iar obiectul nu era ilustrat.
ln a .doua ediţie din Olteinia romană (apărută în 1958), cameea era.
din nou inclusă 3n SE, pentru inscripţie dindu-se, fără alt comentar, ,lecllUra
VNNVON0YE (sic/) 6 • ln acelaşi timp, în textul volumului, ea era calificată
drept indescifrabilă 7 •
In 1967 D. Tudor publică un nou lot de pietre grava te de la Romula.
în ,paginile revistei Apulum. Cu această ocazie revine - ~ntr-<> notă de
subsol - awpra cameei ce ne reţine atenţia, arătând că ,în 1952 s-a descoperit la Carnuntum o · piesă similară. D. Tudor socoteşte că exemplarul de
1 D. Tudor, Geme din RomuJa şi Sucidava, în CNA, XII, nr. 106-107, a.prilie-5eptombrie 1936.
z Ibidem, p. 211, nr. 29.
a Descrierea piesei e rela!Iiv corectă. Ne .întrebăm numai cc va fi Înţeles ~utorul sub
termenul de scriere gnostică? Dup1i cite ştim, tt,ct«e gnostice au fost redactate În scrierile
uzitate fo epocă: greacă, mai rar în cgi'Pteană (.în caractere demotice) ori ân siriană (in
-caracterele semite ale alfabetului siriian).
4 Nu la ,pi. 1/26, cum afirm1i D. Tudor!
5 D. Tudor, OR 1, Bucureşti, 1942, SE, p. 340, nr. 113.
e OR 2 , Bucureşti, 1958, SE, p. 400, nr. 138.
1

OR 2 , p. 331.
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I.a Carnuntum „recent ,publicat" (în acest sens trimite la E. Swoboda, Carnuntum, ed. a IV-a, Gr.az-Koln, 1964!) ,,este mai bine păstrat" şi „se
citeşte MNHMONEYE (= «aminteşte-ţi de mine»)". Tot pe baz,a piesei
similare de la Carnumum, D. Tudor se corectează, arătînd că în obiectul
ţinut fotre degetele mîinii de rpe cameea de la Romula este de văzut o
ureche, nu o flo.are, şi conchide că adt cameea de la Carnuntu,m, cît şi cea
din Re~ca sînt de pus în legătură cu anumite „practici magico-erotice" 8 •
In 1968 cameea romulensă e republicată ,în micul volum Romula, cu
o excelentă .fotografie, spunîndu-se despre ea că poartă inscripţia „adu-ţi
aminte de mine" 9.
Tot ,în 1968 apare a treia ediţie din Oltenia romană, ~ntr-al cărei „supliment epigrafie" cameea de la Re~a este citită - -corect - MNHMONEYE,
fără vreo altă explicaţie 10 . În textul cărţii piesa e calificată, mai înt-îi, ca
av,înd „inscripţie neînţeţeasă" 11 {reminiscenţă a ,părerii exprimate în ediţiile
anterioare - n.n.!), aipoi e reluată 12 , spumndu-;se ,despre ea că poartă textul
,,adu-ţi aminte", că Între degetele mîinii se află „o ureche, simbol al aducerii aminte" şi se precizează că un exemplar identic a apărut şi la Carnunrum13. Fără a mai aminti faptul -că piesa de la Carnuntu,m a fost cea
care i-a dat corecta dezlegare .a textului, traducerea şi interpretarea 14 , D. Tudor se mul~umeşte să citeze, pentru invocata analogie, astfel: ,,E. Swoboda,
Carnuntum, ed. IV, p. 102 şi pl. XXV/2" 15 , - fără a indica locul şi anul
de apariţie al respectivei cărţi!
In 1977 cameea de la Romula apare În !DR, II, cu lectura (corectă)
MNHMONEYE, fără alt cornentar, fără traducere În limba rornâna 16 , indicîndu-se ca bibliografie: CNA, OR 1, OR 2 , OR3 .
In 1978 apare a patra ediţie din Oltenia romană, de această dată fără
„supliment epigrafie". Cameea de la Reşca este ilustrată şi în acest volum 17 .
Despre ea se spune că ar purta inscripţia „nu mă uita" 18 şi se trimite la
I DR, II, 488. Peste numai o pagină traducerea inscripţiei devine „adu-ţi
aminte" 19 - şi iarăşi se trimite la /DR, II, 488 20 . Totodată este amintit
exemplarul identic de la Carnuntum, citat ast,fel: ,,E. Swoboda, Carnuntum,
ed. a IV-a, Viena, 1972, ,p. 102 şi pi. XXV/2" 21 .
8 D. Tudor, Pietre gravate descoperite la Romula, În Apulum, VI, 1967, p. 228,
nota 72.
9 D. Tudor, Romula, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, ip. 23 şi fig.
16, piesa din
stînga, jos.
10 OR3 , Bucureşti, 1968, SE, p. 506, nr. 184.
11 Ibidem, p. 115. Ilustraţia la p. 117, fig. 36/9.
12 Ibidem, p. 118.
n Ibidem.
14.. Cum se vădise clar din nota de subsol din Apulum, VI, 1967, p. 228, nota 72 !
15 Vezi OR3 , Bucureşti, 1968, p. 118.
16 Vezi /DR, II, Bucureşti, 1977, p. 193, nr. 488.
17 OR4, Bucureşti, 1978, p. 109, fig. 33-34/9.
18 / bidem, p. 111.
1s Ibidem, p. 112.
20 Unde, cum am arătat, nu c dată nici un fel de traducere!
21 OR4, Bucureşti, 1978, p. 112.
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Ne îngăduim să afirmăm că cititorul ar putea să caute, mult şi bine,
respectiva carte, apărută, cică, ,în 1972 la Viena, - ea neexistînd! În realitate este vorba de pagina de text şi de ilustraţia din Camuntum, ed. a
IV-a, Griaz-Ko!n, 1964!22
*

· Dacă ne-am oprit atît de amănunţit asupra .~peripeţiilor" descifrării
textului de pe cameea de la Reşca şi interpretării pietrei gravate, am făcut-o
din dorinţa stabilirii unei priorităţi ce-i apar.ţine, indiscutabil, lui E. Swoboda. Iată argUIJllentele:
În săpăturile din 1952 de la Carnuntum a apărut o camee de agat
albastru închis, cu un strat superficial alburiu (fig. 2), - replică perfectă
(scena figurată şi inscripţia) a cameei de la Reşca. E. Swoboda o ,aminteşte,
pe scurt, În raportul asupra campaniei de săpături din 1952, raport apărut
în 1956 23 •
In 1958 cameea de la Carnuntum e publicată iamănunţit, :în ediţia
a Ill-a 24 a cărţii lui Swoboda despre Camuntum 25 . Inscripţia semi.circulară
de deasupra mîinii ţinind o ureche e citită de Swoboda: 1\1NHMONEYE26 ,
tradus prin „aminteşte-ţi (de mine)" (sic!). Acel „de mine", pus, dealtminteri,
în paranteză de Swoboda şi necorespunzător traducerii exacte a -cuvîntului
:MNHMONEYE, a apărut din pricina faptului -că savantul austriac era
persuadat de ideea că ansamblul text-figuraţie de pe cameea de la Garnuntum
repr~zintă un tali51Illan de dragoste şi stă în legătură cu anumite ,practici de
magie erotică.
In 1964, :În ediţia a IV-a 27 a cărţii ~ale Carnuntum, E. Swoboda repetă
toate cele spuse şi •În ediţia a III-a 28 • Face însă - ce-i drept, nu în text,
ci în iamplele note explicative ce ,însoţesc fiecare capitol al cărţii - o observaţie „revelatoare": că de la Romula se cunoaşte o camee identică celei de
I.a Carnuntum, publicată de D. Tudor În CNA, XII/1936, textul de pe ea
trebuind citit tot MNHMONEYE! 29
*
Rezultă, din toate cele arătate, ca citirea inscripţiei, traducerea ei, ca
interpretarea mîinii ce ţine o ureche .între degetul mare şi arătător drept
„simbol al aducerii aminte", drept „talisman magico-erotic", .aparţin - atît
pentru cameea de la Carnuntum, eh şi pentru cea de la Romula - lui
E.' Swoboda.

ŞI

22 Citată corect (o singură dată) ,şi de D. Tudor, anume În nota de subsol din
Apulum, VI. 1967, p. 228, nota 72!
23 !n Carnuntum-Jahrb., 1955, (1956), p. 15 sqq.

De care D. Tudor n-a luat cunoştinţă!
E. Swoboda, Carnuntum, ed. a III-a, Graz-Koln, 1958, p. 93 ~i pi. XXl/1.
26 Deci în 1958, dată la. care (în OR2 , BUICUreşti, 1958, SE, p. 400, nr. 138) D. Tudor
mai citea pe exemp1arul de la Romula: VNNVON0YE!
27 Cea cunoscută şi lui D. Tudor şi citată corect de el numa.i În Apulum, VI, 1967,
p. 228, nota 72.
28 E. Swoboda, Carnuntum, ed. a IV-a, Graz-Ko.ln, 1964, p. 102 şi pi. XXV/2.
29 Ibidem, p. 275, nota 7.
24

25
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Dacă ne-am oprit asupra celor două ,pietre gravate,
dorinţă de suum cuique dare, ci din convingerea că ele
profundă semnificaţie, nesesizată de Swoboda ,(şi, cu at1t

n-a fost din simpla
ascund o mult mGi
mai .puţin, de către

D. Tudor).

Inainte <le toate, cîtev>a observaţii de amănunt:
Mîinile ambelor camee P.rezin,tă o poziţie specifică {,am fi tentaţi să
zicem: execută un gest specifici): amîndouă redau mina dreaptă, amîndouă
ţin trei degete (mi,jlociul, inelarul şi degetul mic) ridicate în sus şi amindouă prind o ureche .între degetul mare .şi arătător.
Cit priveşte vocabula MNHMONEYE (mai precis - şi fo măsura în
care redarea tipografică ne-o permite - MNHMON eYe !), ea este dispusă, semicircular, deasupra m1inii, atît pe cameea de la Carnuntwn, dt şi
pe cea de la Reşca. ln ,ambele cazuri textul e dextrograd.
Ceea ce Swobocla n-a mai socotit de ouviinţă nici mă.car 5a menţio
neze este faptul că pe cameea de lia Carnuntum, după cuvîntul MNHMONeYe, mai urmează un semn (vezi fig. 2). Respectivul semn, redabil tipografic aproximativ
nu este, .fără discuţie, o literă. lngrijit>a ,lui sculptare
nu ni se pare însă lipsi,tă de sens; ,socotim, mai degrabă, că semnul cu pricina va fi vrut să wgereze ceva. Ce anume, vom ~ncerca să desluşim in
momentul analizării simbolisticii acestor camee.
l\1NHMON eYe, imperativ prezent al verbului p.Vl)µ.oveuw,
se traduce prin „aminteşte-ţi!" (,,iadu ...ţi .aminte!"), cuv>Întul - în sine - neimplicînd, cîtuşi de puţin, sensul de de âne ori de ce anume ,sa-ţi aduci
aminte. Tocmai de aceea, aşa cum o remarcam mai su,s, adaosul făcut de
Swoboda: ,,aminteşte-ţi (de mine)'" n111 5e justifică gramatical, iiar logic ar
fi admisibil numai în cazul în care s-ar fi făcut dovada peremptorie că
cele două camee se înscriu în seria pietrelor gravate ţinînd de ,,magia de
dragoste". Dacă se caută, neapărat, o noonţă de 1>ens pentru MNHMONeYe,
în romineşte s-ar potrivi, mai degrabă, ,,ţine minte!". Negînd deci legătura
cameelor de la Carnuntum şi Romula cu „magia de dragoste" - şi În cele
ce urmează vom încerca ,sa argumentăm rezerva noastră - , reţinem, ca
perfect val,abilă, observaţia lui Swoboda că anticii localizau centrul memoriei ,în ureche, mai exact În fondul urechii. In acest ,sens opinia lui Plinius
este dară: est in aure ima memoriae lo-cus30 •
Cît priveşte ideea lui Swobocla (preluată şi de D. Tudor), că respectivele camee s-ar înscrie •În seria pietrelor gravate ,ţinfod de ,,magia erotică•,
există întemei,ate motive c.are ne determină să ne •îndoim de• justeţea unei
atare opinii. Intr-adevăr, motivele iconografice, dt ~i cuvintele magice ce
însoţesc diferitele manifestări ale „magiei" erotice au .fost wpuse unor minuţioase ,studii referitoare la textele magice, la cele mai felurite afflJl/ete şi
talismane şi, mai cu seiamă, la pietrele gravate (geme şi camee)3 1 • Or, fo
niciuna dintre lucrările fundamentale în domeniul magiei antice nu se află

ilJI

30 Nat,n. hist., XI (103), 251, ed. C. Mayhoff, Leipzig, 1875. Vezi şi discuţia cl:in
DACL, XII, 2, 1936, col. 2439-2441, s.v. Oreille.
·
31 Cu titlu de bibliografie cvasi-exhaustivă: K. Preiiendanz, Papyri Graecae magicae,
vol. III (conţinînd index-oriile), Leipzig, [ 1941 ]; C. Bonner, Studit:s in magical Am11lets,
Ann Arbor, 1950, University of Michigan Studies, Hwnanist~ Series, XLIX; A. De'.attc -~
Ph. Derchain, Les intailles magiques greco-egyptiem~s, Paris, 1964, mai ale<i p. 2JJ-2H.
18J--189 ~i 351 sqq. (,.Index des mol'S").
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vreo menţiune asupra ,tipului iconografic reprezentat de cameele de la Carnuntum şi Reşca, nici despre „aminteşte-ţi!", ca vocabulă magică. In consecin,ţă, este definitiv de abandonat ideea apartenenţei acestor pietre gravate
la categoria „ talismanelor de dragoste•.
In acelaşi timp (aşa oum sugeram âncă din titlul studiului), respectivele
piese nu ni se par străine de conceptul general de pmduse magico-religioase,
n•umai că le socotim a reprezenta o categorie nesemnalată încă în acest context, .,funcţionalitatea" lor rămînînd, pînă În prezent, nesesizată şi neelucidată.

Inainte de toate, este de preciz,at că exemplarul de la Romula şi cel
de la Carnuntum nu sîn-t piese atît de rare şi lipsite de analogii cum ar fi
de :Înţeles din cele seri-se despre ele de către D. Tudor şi E. Swoboda. Dimpotrivă, ele -se ,înscriu într-o serie tipologică ale cărei piese, deşi amintite în
literatura -de 9pecialitate, n-au con-stituit nicidnd obiectiul unui studiu aparte.
Coleoţi•a de pietre gravate a bi-bliotecii din Ravenna păstrează un lot
de cinci camee de cornalină, identice (ca temă iconografică şi inscripţie)
cameelor de la Romul.a şi Carnunturn. Ele au fost publicate, împreună cu
alte pietre gravate, de către Edm. Le Blant32 şi menţionate, tangenţial, de
H. Ledercq33 •
Una dintre piese, păstrată întreagă (fig. 3) 34 , are cuv,Întul MNHMONeYe dispus, dex·trograd şi semicircular, deasupra mîinii ce ţine o ureche,
- aidoma cameelor din .fi.g. 1 şi fig. 2. Alte trei diferă doar prin faptul
că, fiind fragmentare, din text se păstrează numai
(M)NHMON(eYe),
l\.fNHMO(NeYe), respectiv
MNHM(ONeYe)35 • In fine, al cinci~ea
exemplar conservat în colecţiile bibliotecii din Ravenna constituie un unicat,
în ,sensul că este singura camee de acest tip ,pe care grecescul MNHMONeYe
e înlocuit de corespondentul latinesc MEMENT(O) (fig. 4) 36 •
Tot de la Ravenna se cunoaşte o a şasea camee de cornalină, ,înscriindu-se
în acelaşi tip iconografic şi purtînd, de asemenea, cuv~ntul MNHMON eYe.
Piesa, încastrată ca piatră ornamentală •Într-o mitră episcopală ce se află
în ·sacristia bisericii S. Vitale, a fost semnalată focă ·În 1748 de Paciaudi37
şi amintită apoi de A. F. Gori 38 •
In măsura în care bibliografia ne-a îngăduit-o, la ca.meele pfoă aoum
pomenite mai putem -adăuga un număr de trei geme de cornalină ce se
în-scriu in tipul iconografic şi epigrafie -ce ne reţine atenţia. Piesele - astăzi
pierdute - provin din Italia, neexistîn-d pre.cizări asupra locului de descoperire sau păstrare. Ele au fost semnalate, m foarte mulţi ani in urmă, de
32 Une collection dt pierrer gravees a la bibliotheque de Ravenne, în RA, 1883,
p. 299-308, pi. XII; Idem, În Melanges d'archeologie et d'histoire de l'tcole /ranfaise de
Rome, voi. III, 1883, p. 34-46, pi. I.
33 Vezi DACL, XII, 2, 1936, co1. 2439-2440, s.v. Oreille.
34 Edm. Le Blant, în Melanges •. ., voi. III, 1883, pi. 1/6; DACL, XII, 2, 1936,
col. 2440, fig. 9132, stînga.
as Vezi DACL, XII, 2, 1936, col. 2440.
18 Edm. Le Blant, în Melanger .. ., voi. III, 1883, p. 36-37, pi. 1/7; DACL, XII,
2, 1936, col. 2440, fig. 9132, dreapta.
37 Osservazioni sopra alcune singolari e strane medaglie, Na.poli, 1748.
39 DACL, XII, 2, 1936, col. 2440, nota 8 (unde se face trămitere la A. Gori, S1mbolae litterariae, voi. III, p. 240, - nouă inaocesibrlă).
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Capello 39 , care •a şi ilustrat unul din exemplare 40 , - cel reprodus ~i de noi
(vezi fig. 5 a). Textul celorlalte două, consemnat de Capello 41 , este
MNHMOEYE
şi MNHMNEY,
de ,Întregit în mod evident
MNHMO(N)EYE, respectiv MNHM(O)N EY(E).
Inscripţiile celor trei geme ,de cornalină au fost amintite şi de U. F. K.
Kopp 42 , iar piesele sînt menţionate, în treacăt, de H. Leclercq, care le consideră „gnostice"4 3 •
Din păcate, Capello a dat ,în -desen - aşa cum s...a arătat - numai una
dintre cele trei geme, mulţumindu-se cu observaţia că celelalte două „sint
la fel". Or, la prima vedere, am fi tentaţi să credem că pe gemă e reprodusă
mîna stingă (fig. 5 a), nu dreapta (ca pe totalitatea cameelor de acest tip).
Dacă ne gîndim însă că piatra din fig. 5 a este o gemă, •În care -gravarea s-a
executat - cum era firesc - în negativ, vom ,înţelege că pozitivul (realizabil
prin •apăsarea ,gemei Într-un material moale) reda foarte corect mîna dreaptă
(vezi fig. 5 b!), aidoma tuturor cameelor ce le-am discutat, cu unica deosebire că mîna este reprezentată cu palma spre privitor. Implicit, ,în pozitiv,
li te rele nesimetrice ale inscripţiei (adică „N" -urile) apar ,În poziţie normală
(compară fig. 5 a cu fig. 5 b!).
Cuvîntul MNHMONEYE
a fost executat de gravorul gemei în trei
,,grupe" de litere: MNHM, O şi NEYE.
O ultimă problemă ridicată de lotul celor trei geme semnalate de Capello
o constituie faptul -că, pe unicul exemplar ce l-a desenat, mîna ţine între
degetul mare şi arătător un inel, nu o ,ureche. Ţinînd seama de situaţia că
- la 1702 - Gapello era şi el supus aceleiaşi „mode .a epocii" -care a făcut
să apară, ,În zeci de cataloage descriptive din sec. XVIII ce ilustrau piese
antice, o seamă de „bizarerii" rezultînd din -încercarea de a reda piese ori
simbol-uri neînţelese (şi adăugind posibila ,dificultate obiectivă de a distinge
corect: ce anume prind degetele mîinii de pe măruntele geme în cauză), sîntem
tentaţi a crede că ceea ce a desenat drept inel nu a fost, În realitate, decît
tot o ureche. Spre această conduzie ne îndeamnă totalitatea cameelor pomenite, aparţinătoare •aceluiaşi tip iconografic, camee pe care, invariabil, mîna
ţine o ureche între .degetul mare şi .arătător.
Rezultă, din toate cele arătate şi discutate, o repetată şi constantă asociere (pe care ne este greu s-o calificăm drept ,Întîmplăto.are şi nesemnificativă)
între vocabula MNHMON EYE şi o anume reprezemare iconografică: ,cea
a mîinii (drepte) prinzînd o ureche 3ntre degetul mare şi .arătător şi ţinîndu-le
pe celelalte trei ridicate în sus. Menţionăm că, din parcurgerea atentă a bibliografiei, n-am putut afla deoît o piesă În care cuvîntul MNHMONEYE apare
În altă asociere iconografică, numai că tocmai această piesă - ,ce va fi analizată la Io-eul cuvenit - este de natură a preciza şi a susţine interpretare.a ce
o vom sugera pentru cameele şi gemele pînă acum menţionate.
Ca atare, reprezentarea figurată pe seria ,de pietre gravate avute ,în vedere se compune din două elemente: urechea şi mîna. Primul element sim39

generis,
40

41
42
43

Prodromus iconicus sculptarum gemmarum Basilidiani, amuletici atque talirmanici
1702, numerele 203, 205, 206.
Ibidem, nr. 203.
Ibidem, nr. 205 şi 206.
Palaeographia critica, voi. IV, Mannheim, 1829, p. 372, nr. 883.
DACL, I, 2, 1924, col. 2214, fig. 752, s.v. Anneaux.
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bolic ne tr1:m1te, În mod firesc, la acei
3-eot t'ITTJxoor.
ounoscuţi din zeci
de inscripţii -dedicatorii şi - mai ales - din tăbliţele votive pe care sînt redate ureohile divinităţii (fie o pereche de urechi afrontate, fie o singură ureche).
Din mulţimea „zeităţilor care ascultă" 44 rugile muritorilor se detaşează
net Theos Hypsistos 45 , supremă ,divinitate celestă, prin excelenţă ipostază a
lui Yahve-Iao 46 şi - pe linia tendinţelor sincretiste din antichitatea -~îrzie cvasi-sinonimul zeilor „salvatori" al căror cult a tins spre ,,·universali ta te"
şi spre un (destul de lax) monoteism: Iupiter-Sabazios şi Serapis 47 .
Adorarea lui Theos Hypsistos, vehiculată de elementele etnice „orientale" în •tot cuprinsul Imperiului, a avut o intensitate deosebită în provinciile răsăritene, cu precădere în Asia Mică (Siria, Bithynia, Cappadocia) şi
în Regatul Bosphoran. În mediul iudeo-elenistic şi elenistico-iudaiz,ant din
aceste teritorii se vor închega acele „asociaţii" şi „confrerii" religioase În
cadrul cărora se va cristaliza secta hypsistarienilor ("î41t'1-rocptot), - sectă
a cărei „ideologie" şi activitate a fost analizată, in studii de referinţă, de
către E. Schiirer 48 , Fr. Cumont 49 , Chr. Blinkenberg5°.
In credinţele lor hypsistarienii au adoptat o serie de elemente înrudite
cu iniţierea în „misterele" divinităţilor orientale: I-upiter Dolichenus, Iupiter
Heliopolitanus şi - mai cu seamă - Sabazios. În acelaşi timp, propovă
duind pe unicul dumnezeu al bibliei (adică al vechiului testament), ţinînd
sabbatul, dar adorînd focul sacru şi etern şi lumina celestă şi nepermiţînd
circumcizia, hypsistarienii se definesc ca av,înd un cult În care se amestecă
din plin elementele păg,îno-elenistice cu cele i,udaice.
Între piesele arheologice puse în legătură cu secta respectivă un loc
aparte îl ocupă mai multe mîini votive de bronz. Respectivele piese, asemă
nătoare pînă la un anumit punct binecunoscutelor mîini votive sahaziace,
se deosebesc de acestea prin puţinătatea ori chiar lipsa completă a simbolurilor alipite mîinii, dar mai ales prin poziţia diferită ,a degetelor.
Cu alte cuvinte, ,În timp ce totalitatea mîinilor votive sabaziace sînt
literalmente acoperi-te de simboluri (şarpe, broască, broască ţestoasă, con de
pin, vultur, bucraniu etc.) şi execută un gest specific (adică ţin ridicate:
degetul mare, arătătorul şi mijlociul, iar inelarul şi degetul mic sînt pliate),
există o serie de mîini votive -ce ţin toate cele cinci degete ridicate 51 .
44 Enumerarea lor, ca şi discutarea .întregului substrat simbolistic, cultic şi magic al
problemei, În magistralul articol al lui O. Weinreich, 0Eol lrc-fpcooi,
În MDA/, Athen.ische
Abteilung, XXXVII, Arhen, 1912, p. 1-68, cu vasta bibliograJie pusă la contrihuţ.ie.
45 Ibidem, p. 21-22.
46 Vezi RE, IX, 1, col. 444-450, s.v.
"T,jnaTo<;
şi ibidem, col. 698 sqq. (mai
cu seamă col. 715), s.v. !ao.
47 Ibidem, col. 714.
48 Die /uden im Bosporanischen Reiche una die Genossenscha/ten der ae~6µevot 8Eov
~q,taTov, În Sitzungsberichte der Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1897, voi. XIII, p. 200 sqq.
49 Hypsistos, În Revue de l'instruction publique en Belgique, 1897; Idem, Les religions
orientales dans le paganisme romain, ed. a IV-a, Paris, 1929.
50 Archăologische Studien, Kopenhaga-Leipzig, 1904. Vezi şi
DACL, VI, 2, 1925,
col. 2945-2946, s.v. Hypsistariens.
51 Pentru o edificatoare comparaţie, vezi, pe de o parte: AEM, II, 1878, pi. IV/1-2
(mînă sabazia•că din colecţia Trau, Viena); ArchErt, ser. III, voi. VII-VIII-IX, 19461947-1948, pi. XXXIV/3 (mînă sahaziacă de La Rumpst); ,,Apulum", IV, 1961, p. 68,
fig. 3 (mînă sahaziacă de la Jena); pe de altă parte: AEM, li, 1878, pi. IIl/3-4 {mînă
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Deosebirea a fo!.t sesizată de mai toţi autorii ce s-au ocupat de atare
piese arheologice5 2, numai că mîinile votive sabaziace au avut parte de o
cu mult mai atentă cercetare şi interpretare dedt cele apar,ţinătoare celeilalte categorii. Că toate aceste mîini votive - fie sabaziace, fie din categoria celor cu toate cinci degetele ridicate - sînt de ·Înţeles ca simbol de
manus orantis vel voventis, dacă nu chiar de manus dei, este, la ora actuală,
un fapt elucidat definitiv. Mai mult, este clari.ficată descendenţa indiscutabilă a „binec-uv-întării latine" (benedictio Latina) din gestul absolut identic
al rniinilor votive sabaziace52 a.
Din mecanismul C:emonstraţiei ce • •Încercăm - aflarea unei replici a
gestului mîinii de pe pietrele gravate printre ,,mîinile votive" de bronz - se
exclud, de la sine, mîinile sabaziace. În &chimb, apare cu •atît mai tentantă
apropierea (ca temă iconografică) de ace!e mîini votive ce ţin toate degetele
ridicate. Că şi aceste mîini votive sînt fie man,us dei, .fie că exeoută un gestus
v_ove7!tis {evident, altul decît cele sabaziace!) s~a mai spus53 şi am amintit-o
ş1 noi.
Mîinile votive cu toate cinci degetele ridicate se împart, la rîndul lor.
în două variante distincte:
In prima variantă se includ mîinile ce ţin, efectiv, ridicate şi întinse
(observaţia ne aparţine, N.V.!) toate degetele. In cazul că au dedicaţii scrise.
ele sînt făcute, invariabil, ,către Iupiter Dolichenus. Poziţia degetelor, deosebită (deşi nu esenţial) de a mJini:or de pe cameele şi ,gemele de care ne
ocupăm, dedicaţia pe care unele o poartă, ne îndeamnă a le defini drept
mîini votive dolicheniene şi a le exclude din ,argumentaţie.
A doua variantă include cinci mîini votive de bronz, aflate pe actualul
teritoriu al Libanului şi făcînd parte, cu ani în urmă, din colecţia Peretie
din Beirut54 • Tipologic li se alătură Încă două piese: una descoperită la
Bekaa şi aflată în muzeul din Beirut55. cealaltă în fosta colecţie a contelui
Giovanelli din T riest 56 (fig. 6 a„b ).
Două dintre mîinile votive ale coleqiei Peretie poartă incizată dedicaţia expresă .&e:<j> ulji(a-r<i> 57 şi au fost puse (dimpreună ou celelalte exemcolecţia Trau, Viena); ArchErt, ser. III, vol.VII-VIII-IX, 1946-19471948, pi. XXXIV /1 (mină de bronz din cole,qiile muzeului naţional din Bud~esta); ibidem,
pi. XXXIV /2 (mină de bronz de la Heddernhei.m).
52 Srhiirer, Cumont şi Blinkenberg, în studivle citate supra, notele 48-50; K. Dilthey,
Drei Votivhiinde aur Bronze, în AEM, II, 1878, ip. 44-65; H. Leclercq, În DACL, X, 1,
1931, col. 1205-1207, s.v. Main; F. Llng, Die Dolichenur Votivhand des Budaperter Nationalmureumr, În ArchErt, ser. Ul, voi. VII-VIII-IX, 1946-1947-1948, p. 184-185,
M. Macrea, Cultul lui Sabasius la Apulum şi În Dacia, În „Apulum", IV, 1961, p. 74.
52 a Vezi discuţia şi bibliografia mai nouă la M. P. Nilsson, Gerchichte der griechirchm
Religion, voi. II, Miinchen, 1950, p. 631 şi pi. 13/3 a---J,.
53 Discuţia şi bibliografia la F. Ung, op. cit., ,p. 184-186.
54 Publicate în BCH, III, 1879, .p. 264 sqq.
55 Publicată de H. Seyrig, ân Syria, 20, 1939, p. 194, fig. -13; vezi şi F. Ung, op. cit .•
p. 185.
56 K. Dilthey, în AEM, II, 1878, IP· 57, n. 26, pi. IIl/1-2. Dilthey lasă să se înţe
leagă (ibidem, p. 45) că piesa de la Triest ar fi identică cu cea de!lerisă În Museo Bmciano
illurtrato, voi. I, 1838, pi. 41/4, p. 146 sqq. ca ,provenind de La Trient. Neputînd decide
asupra locului de provenienţă, aminteşte re>!lpectiva mină votivă ca fiind oind din Triest
(ibidem, p. 57), cînd din Trient (ibidem, ,p. 58 ~i textul explicativ la pi. III/1-2).
57 BCH, III, 1879, p. 265, nr. 20--21.
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piare identice tipologic) in legătură, pe drept cuvînt, cu ,secta hypsistarienilor58. Or, exemplarele acestei a doua v,ariante se deosebesc de mîinile
votive ,,dolicheniene" nu numai prin dedicaţie (clar adresată lui Theos Hypsistos), ci şi prin (sau: mai ales prin!) poziţia degetelor. într-adevăr (vezi
fig. 6 a-b), mîinile apar•ţinătoare vari•antei a doua ,,înalţă'" ,proprtu-zis numai
trei degete (mijlociul, inelarul şi degetul mic), în timp ce degeuul mare şi
arătător•ul mimează clar un gest delicat de „prindere", de „apucare".
Se ,poate deci defini o variantă aparte de mîini ·votive, rnîini pentru
care cel mai potrivit termen ni se ,pare a fi cel de ,,hypsistariene". Separarea faţă de mîini:e votive „dolicheniene" {ca să nu mai vorbim de cele
,.saibaziace") se justifică nu numai prin textul dedicaţii,lor, ci, mai cu seamă,
pe baza criteriilor tipologice. ln acelaşi timp, asemănarea ge9tului schiţat
de m~inile „hypsistariene" cu cel făcut de mîinile de pe ,pietrele gravate este
atît de frapantă :încît ne •îndeamnă a vedea în respectivele camee şi geme
nişte „produse magico-religioase" ce se leagă cu maximum de probabilitate - de cultul aceluiaşi Theos Hy,psistos.
Dacă fo ·gestul atît de caracteristic - al mîinilor sabaziace a fost
văzut, pe drept cuvînt, prototipul pentru bernedictio Latina, gestul mîinilor
dolicheniene ni se pare a ,întruchipa şi el tot o „binecuv,întare", atestată
şi ea .în perioada creştinismului incipient şi căzută apoi în desuetudine5 9 •
Cît priveşte însă gestul mîinilor hypsistariene, dată fiind şi paralela ce o
oferă pietrele gravate ce le disoutăm, mai degrabă ar fi de interpretat drept
un gestus orantis. Dealtminteri, dacă admitem - pe baza celor jlră,tate legătura acestor ,produse gliptice cu credinţele hypsistarienilor, scena figurată
pe ele sugerează, neechivoc, o „comuniune" mistică Între credincios şi ,,.preaînaltul zeu".
Rămîne să căutăm o cit mai rpla·uzibilă explicare a semnificaţiei intime
a vocabulei MNHMONEYE. Cine o adresează, - şi cui? Muritorul către
divinitate (ceea ce ne pare desuul de puţin probabil!) sau divinitatea către
credincios? Are ea Înţelesul că unul din partenerii „cuplului" credinciosdivinitate e dator să-şi aducă aminte c'e celălalt: zeul de cel ce i se ,închină
sau credinciosul de zeul pe care-l adoră? Sau, mai degrabă, MNHMONeYe
este o „atenţionare" pe care divinitatea o face credinciosului, relativ la un
aspect al ritualului ce trebuie „ţinut minte" şi îndeplinit?
Personal, înclinăm spre această ultimă explicaţie. Opţiunea ne-o justifi-căm prin semnul aparent misterios - ce urmează după MNH.t\10N eY E pe cameea de la Carnuntum (vezi fig. 2!). Am ,arătat, la descrierea acestei piese, că _ea este din agat albastru ,Închis, cu un subţire strat superior de culoare alburie. Gravorul antic a cruţat din acest strat superficial,
în relief, •atît mina cu urechea, cit şi literele inscripţiei. Restul „dmpului'"
.:ameei e adînci t cu 1,5 mm şi are o uni.formă culoare albastră fochisă, contrastfod artistic cu părţile ro.ii înălţate, albe. Dacă gravorul n-ar fi intenţionat să lase semnul cu pricina după ultima literă
(e) din cuvînuul
58 Vezi DACL, I, 2, 1924, col. 1834, s.v. Amulettes şi F. Ling, op. cit., p. 185 (cu
1
bibliografia).
59 Vezi DACL, II, 1, 1910, col. 746-758, s.v. Benir (Maniere de) şi Fr. Cu.mont,
l.es mysterer de Sabaziur et le ju.dairme, În Compter rend.1's de l' Academie des lnscriptiom
et Belles-Lettres, 1906, p. 63-70.
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MNHMON E Ye, mm1c n-ar fi .fost mai uşor decît să 1îndepărteze şi aici
- ca ~i fo alte părţi - ,,coaja" superioară de agat alburiu, ajungînd pînă
la stratul profund, albastru.
Semnul ân dis-cuţie, aşa cum se ~nfăţişează pnvm1, e ,asemanator cu o
„pală de foc", cu o „fl.acără", şi ,nu ni se pare exclus ca ceea ce credinciosul
trebuia să ţină minte, să-şi amintească, să fi .fost tocmai veghea -ca flacăra
adoratului foc sacru ·să nu se stingă {inclusiv În sensul transfigurării sale religioase <le „flacără a credinţei"). O atare interpretiare este pe deplin compatibilă cu rolul jucat de cultul focului nestins în religia hyipsi,starienilor 60
şi cu •grija adoratorilor lui Theos Hypsistos de a aprinde flacăra „lămpilor
(opaiţelor) sfinte" I.a Începerea sabbat,ului 61 .
Considerăm, în consecinţă, că imperativul MNHMONeYE . p~te fi
Înţeles în sensul -ce l-am discutat, eventual cu o nuanţă mai cupnnzatoare:
de a urma şi ,a ~ndeplini preceptele respectivei secte religioase.

*
Am avut prilejul să arătăm ,că venerarea lui Theos Hypsistos se răs
pîndeşte În Întregul Imperiu, cu multiple .aspeote de detialiu ale cultului: de
la adorarea ca atare a lui Y ahve-liao ~Î,n cadrul comunităţilor iudaice şi
iudaizante, - inclusiv -de către secta hypsistarienilor), pînă la ridicarea altor
divinităţi (Zeus, Serapis, Sa:b.azios etc.) la rangul de supremă divinitate „preaînaltă". 1n acest context is,toric măruntele pietre gravate de -care ne-am
ocupat se pot ,considera ca mă.murii minore ale difuziunii cultului lui Theos
Hypsistos, completînd informaţiile oferite -de texte şi de inscripţiile dedicatorii.
Cît •priveşte -cameea ,de la Romula, ea poate fi Înscrisă •În seria monumentelor arheologice atestînd cultul lui Theos Hypsistos - inclusiv ,în ipostaza de Theos Hypsistos epekoos - pe teritoriul Daciei 62 • Datarea piesei
romulense (ca, dealtminteri, •a tuturor pietrelor gravate de acest tip) este
de .fixat În sec. III e.n.
*

Pe parcursul studiului ni s-a oferit ocazia să amintim faptul că amestecul - În proporţii variabile - de elemente păgîno-elenistice, iudaice şi chiar
gnostice ,a imprimat diverselor secte „hypsistariene" coloraturi aparte, convergente ,Însă, toate, În tendinţa de a adora o zeitate „unică" (chiar dacă
această „unici,tate" se dovedeşte a .fi, la o mai atentă analiză, rezultatul unei
amalgamări a funcţiilor mai multor divinităţi „supreme").
ln această or,dine de idei merită .a fi pomenită o piesă, demult cunoscută, însă neinterpretată -credem noi - la justa valoare a semnificaţiei
sale. Este vorba de placa rectangulară de calcar ,descoperită la Astorga, in
provincia Leon din Spania (fig. 7). Pe placă se vede un fel de faţadă de
80 Probloma e discutată în toate lucrările citate rupra, notele 44-50, 52-59. In mod
special, DACL, VI, 2, 1925, col. 2946.
61 Vezi discuţia (şi b~bliogra.fia) în RE, IX, 1, col. 448 şi 449.
62 Vezi C. Daicoviciu, .în A/SC, I, 1928-1932, p. 85-86; M. Macrea, op. cit., •P· 80;
I. I. Russu, în St. Com. Brukmthal, 12, 1965, p. 53-55, nr. 6, 7, 8 (cu bibliografia),
p. 76.
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templu, mărginită de două coloane, avînd deasupra un fronton triunghiular,
delimitat - de-a dreapta şi de-a stînga - de două cercuri în relief (soarele
şi luna?). ,,Nişa" dintre cele două coloane este literalmente umplută de imaginea „-uriaşă" (,în raport cu proporţiile construeţiei) a unei mîini, cu palma
spre privitor şi ţinînd toate cinci degetele ridicate. Pe fron•tonul triunghiular
o inscripţie de două rînduri
EIC ZEYC
CEPAfIIC,
iar în palma mîi-nii
IAw,
adică:

Monumentul, datat În sec. IV, a fost pus în legătură cu adorarea lui
Serapis ,În Hispania şi, totodată, cu secta gnostică a priscillianiştilor 63 .
Or, Astorga figurează printre cele mai vechi sedii episcopale din Hispania, localitatea fiind atestată ca avînd această funcţie deja la mijlocul sec.
III e.n. Pe de altă parte, sînt cunoscute legăturile „ideologice" dintre 5ectan-tii lui Priscillianus şi dogmele acelor caelicolae ce constituie, în veaoui
al IV-iea, una din principalele secte „eretice" din zona nord-africană. Neuitînd faptul că doctrina numiţilor caelicolae era ,înrudită - uneori pînă la
confundare - cu cea a hypsistarienilor 64 , avansăm ipoteza că textul şi figuraţia
lespezii de calcar de la Astorga înscriu piesa respectivă în seria monumenre:or religioase legate de cultul 1-ui Theos Hypsistos.
Este destul de dificil de apreciat astăzi, din depărtarea atîtor secole, rolul
exact pe care l-au jucat comunităţile hypsist-ariene (indiferent de „coloratura
ideologică" avută) în marile transformări religioase ce s-au operat în antichitatea tîrzie (mai precis, Între mijlocul secolului II şi prima jumătate a
secolului V e.n.). Cert rămîne faptul că monoteismul - mai mult sau mai
puţin „pur" ce l-au profesat şi propovăduit, ca adora-tori ai unicului
zeu suprem al vechiul·ui testament, a netezit mult (şi în multe părţi) calea
prozelitismului creştin. În această privinţă opiniile savanţilor moderni sînt
concordante cu părerile autorilor ,creştini antici, din scrierile cărora se poate
urmări cum în a doua jumătate a sec. IV şi prima jumătate a sec. V sectele hypsistariene (devenite „eretic"-creştine) sfîrşesc prin a se contopi în
63 Fidel Fita y Colome, În Boleti11 de la real Academia de la historia, X, 1887;
H. Ledercq, În DACL, I, 2, 1924, col. 3003-3005, fig. 1028, s.v. Astorga.
t< Vezi, În acest sens, doet,mentatul articol al lui A. Torhoudt, în RAC, II, 1954, col.
817-820 (cu bibliografia), s.v. Caelicolae şi RE, IX, 1, col. 449. Conceptele religioase ale
sectei, ti•pic exemplu de amestec al credinţelor iudaice, pseudo-creştine şi ,gnostice, ne sînt
bine cunoscute din scrierile sf. Augustin, mai cu seamă dintr-o epistolă datată în anul 397
sau 398, in care descrie o vizită făcută oomunităţii de caelicolae din Thubursicum Numidarum, fofieriînd „rătlkirite• şi „sacrilegiile" la care i-a fost dat să asiste; cf. RAC, II, 1954,
col. 817.
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creştinismul

de acum generalizat. Un exemplu concludent se poate desprinde
din scrierile lui Grigore din Nazianz care, .în 374, descrie pe
'Y41ta-.(XpLot
din Cappadocia şi povesteşte că -propriul său tată fusese unul dintre aceşti
„sectanţi", dar, după ce s-a „converti,t", a ajuns episcop creştin de Sasima
(Cappadocia). De,scrierea unor atare •secte „pe cale de~a deveni creştine"
('Y41tO'"t"LIXVOL, Eur:p"l)!J,LTIXL, MixaO'LALIXVO(, 6e:oae:oe:i:c;).
din Asia Mică ori
din nordul Africii, apare •În operele lui Grigore ,din Nyssa, ale s•f. Epiphanes
şi ale lui Cyrillos din Alexandria 65 •
De bună seamă, reflectarea arheologic sesizabilă a unor stări de lucruri
ce se operează, În nuanţe aproape imperceptibile, În domeniul ideologiei este
un fapt rar şi dificil de observat.
Am av,ut ocazia să arătăm, atunci oind discutam constanta asociere a
cuvîntului MNHMON eY e cu motivul iconografic al pietrelor gravate din
fig. 1 - .fig. 5, că n-am putut afla decît o unică piesă ,în .care vocabula în
cauză apare· în alt context iconografic. Este vorba anume de o gemă de
cornalină, de aspect indubitabil paleocreştin, ce se a.flă în colecţiile de la
British Museum 0fig. 8). Gema, publioată ,de Bahington 66 , apoi de O. M. Dalton67 şi de H. Leclercq 68 , înfăţişează o mînă (evident, a divinităţii) ce ţine
cunoscutul simbol al ramurii de palmier, executînd - considerăm noi
în acelaşi timp un gest de „binecuvîntare". Intr~adevăr, printre tipurile de
binecuv,întări cunoscute de -pe monumentele fig.urate vechi creştine, există un
gest aparte, <În care degetul arătător, mijlociul, inelarul şi degetul mic sînt
pliate, iar degetul mare se „închide" peste arătător. Rezervată exdusi v l,ui
Hristos, ,.binecuvîntarea" respectivă apare pe ·un număr extrem de redus
de reprezentări, iar gestul descris nu se mai Întîlneşte ou Începere din sec. V 69 •
Caracterul creştin şi datarea în sec. IV a gemei din British Museum
sînt asigurate de chrismonul-labarum10 de deasupra mîinii. Cuvintul
MNH1vlON eY e a fost gravat, pe două rînduri, dedesubtul „mîinii divine". Pare stranie şi inexplicabilă „săltarea" de la locul firesc a literei O
şi gravarea ei Hngă mîna-simbol, cu atît mai mult cu cît spaţiul rămas
l~ber după MNHM arată dar că O-ul ar fi Încăput lesne -În primul rînd
al cuvîntului (vezi fig. 8 !). Explicaţia acestei „ciudăţenii" o vedem în faptul
că s-a intenţionat sugerarea legăturii intime dintre „cuvîntul magic" ,şi chrismon ,În ace:aşi timp obţinîndu-se XPO, - una dintre cele mai cunoscute şi
mai frecvent uzita•te abrevieri pentru XP(e:a-.)O(c;) sau XP(ta-.)O(c;)7 1 •
Gema discutată prezintă o dublă importanţă: dovedeşte, pe de o parte,
„perpetuarea" asocierii dintre MNHMONeYe şi simboluri religioase pînă
Discu~a şi bibliogr.afia În DACL, VI, 2, 1925, col. 2946.
ln Smith şi Cheetha,m, A Dictionary of christian antiquities, London, 1875, s.v.
Gems, voi. I, p. 716.
67 Catalogue of early christian antiquities and objects /rom the christian East i11 the
departme11t of British and medieval antzquities and ethnography o/ the British Museum,
London, 1901, p. 2, nr. 7, .p!. II, fig. 7.
68 DACL, VI, 1, 1924, s.v. Gemmes, col. 828, nr. 108, fig. 4996.
69 Vezi DACL, II, 1, 1910, col. 758.
70 Vezi DACL, VIII, 1, 1928, col. 927 sqq., s.v. Labarum.
71 Vezi DACL, I, 1, 1924, col. 155 5qq., s.v. Abreviations; ibidem, col. 240 sqq., s.v.
Acclarnations.
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1ntr-o eta,pă cînd respectivele -simboluri şÎnt deja incontestabil creştine; pe
de altă parte, -tocmai această asociere justifică opinia noastră că ,şi în cazul
.pietrelor gravate din fig. 1 - .fig. 5 simbolurile sînt de natură religioa.să 1 ~ •

•
Cîteva concluzii finale, menite să concretizeze rezultatele ce le ,putem
desprinde:
- Cameea de la Romula, care a constituit ,punctul de plecare al studiului nostru, LSe înscrie într-o categorie de produse glipti-ce al cărei caracter
magic-religios - nesesizat pînă ~n prezent - ni se pare indiscuţahil;
- Legătura acestei categorii de camee ,şi geme cu credinţele hypsistariene ni se pare suficient de dovedită;
- În contextul general al importanţei sectelor hypsistariene, ca ,.ferment ideologic" para-creştin, apariţia pietrei gravate de la Reşca îşi are
valoarea sa aparte, ca mărturie a aceLui complex de factori ce .facilitează
implantarea creştinismului ,în teritoriile nord~dunărene. Că, mai tîrziu, după
retragerea aureliană, to-:mai noua religie va constitui unul din elementele
continuităţii, este o problemă a cărei :Însemnătate nu mai e necesar s-o
subliniem;
- Ca rez-ultate „colaterale", obţinute ,pe parcursul demonstraţiei, -amintim: stabilirea unei categorii aparte -de mîini votive de bronz, mîini ce le-am
definit drept „hypsistariene"; o mai adecvată interpretare a monumentului
de ],a Astorga şi a ,gemei vechi creştine din Briti~h Museum.

N. VLASSA
ADDENDA. După ,Încheierea acestui stuciiu, tov. Maria ~oia ...:_ că~eia
îi mulţumim şi pe această ca!e - ne-a atras atenţia asupra mea unei piese
-:e ~e ,Înscrie pe deplin În categoria ,discutată de noi. Este v0r1ba de o camee
de onyx albastru-negricios, cu strat superficial alb {fig. 9 a). Cameea, de
formă trapezoidală (cu bazele ,uşor rotunjite) este prinsă într-·un inel antic
de a:.1r, de o formă tîrzie (fig. 9 b). Inelul a fost .aflat, împreună cu a'.te
obiecte de podoabă (databile în sec. III-IV!), În 1866 la Mainz-Zahlbach,
72 N-am în lt!s în argumentare două piese, tot din <:ategoria .pietre!or gravate, i:,c c-~re
vocab!1la MNHY!O:--l" eY E nu apare izolată, ci Î:1 rnntextul unor .propo·1.i~iuni. Este vorba,
În primul rfod, <le o gemă an:rnnică de ja~p roşu, de la British Museum (,publicată de O. M.
Dalton, op. cit., 'P· 2, nr. 8 şi de H. Leclercq, in DACL, VI, l, 1921, co'.. 856, nr. 279), rn
! n-;cripţia

M:\'lL\10N
EYEMOV'YY

XAPINAK

AKON

Rămas ne<le;;cifrat de cei doi p!1bl icatmi, textul se citeşte ( du.pă cum ne-o sugerează colegul
I. Pi~o, dru:a i'i mulţumim ~i pe a. eastă cale):
MVl)µ.ov/E'OE µ.ou <l,u/x<ipi(o)v ă.></a.><o~ =
„Ami·nteşte-ţi de mine, sufleţel neprihănit!a (,, ... su.fleţei nev:nova<a, ,,curata, ,,;pur"). A
<loua piesă, o camee-;imulet <le onyx, a fost ,pt!blicată tot de Dalton (op. cit., p. 16, nr.
1:13) 1i de Lecler<:q (DACL, I, 2, 1924, col. 1791, fig. 476) şi poartă textul lHC KAAHC
TVXHC MNHMONEVE . . . Ni se pare limpede că nici una dintre <:ele două produse
gl:ptice n-ue nimic de-a ia,·e cu seria discutată <le no:,

N. VLl\.SS;\·

lîngă
luată,

aqueductul roman, şi publicat ,în repetate rînduri. Descoperirea e, re-·
recent, de A. Kwg, care discută amănunţit .atît inelul, cît şi cameea ,
(Romische Fundgemmen, în Germania, 55/1-2, 1977, p. 78 şi „Katalog''.,
p. 81-82, nr. 3, pl. 14/3. Bibliografia mai veche, referitoare la piesă, la
p. 82).

în or,dinea de idei care ne interesează reţinem că A. Krug intJuieşte carac'terul magic .al cameei, fără a găsi fo,să o explicaţie a motivului iconografic
şi a asocierii acestui,a cu vocabula MNHMON eV e. ln acelaşi timp, citează
drept analogii două pietre gravate care au scăpat atenţiei noastre: o gemă
de carneol de la Kas.sel şi o camee de la Miinchen (ibidem, p. 82, ,cu bibJiografia ·acestora). De deosebită importanţă ni se pare datarea acestor ,camee
în sec. III şi chiar IV, asigurată prin stinsa analiză stilistică a inelului. în
care este încastrată cameea de la Mainz-Zahlbach (ibidem, pe 82, cu numeroase analogii şi un larg aparat bibliografic).
La acestea se mai poate adăuga încă o camee, cu totul recent publicată,
provenind de la Brigetio, intrată Jn Muzeul Naţional din Budapesta în 1890,
dar rămasă inedită pînă în 1979. Tema iconografică şi ins•cripţia sînt absolut
identice c-u a celorlalte exemplare ,de care ne-am ocupat. (Vezi I. Bilkei,
Die griechischen Jnschriften des romischen Ungarns, în Alba Regia, XVII,
1979, p. 26, nr. 4).
Implicit, la ora actuală demonstraţia ce am Încercat-o se sprijină pe
nu mai puţin de 15 piese, ce i;e repartizează astfel:
Romula = 1 buc. (camee);
Camuntum = 1 buc. (camee);
Ravenna = 5+1=6 buc. (camee);
Itali•a = 3 buc. (geme);
Mainz-Zahlbach = 1 buc. (camee);
Kassel = 1 buc. (gemă);
Miinohen = 1 buc. (camee);
Brigetio = 1 buc. (camee).
N.V.
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