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SFINTI MARTIRI DACO-ROMANI
DIN SECOLUL IV LA DUNÂREA DE Jos·
ION IONESCU ..
În toamna anului I 971, în comuna Niculitel, judetul Tulcea, s-au descoperit în
cripta subteranli a unei foste bazilici paleocre~tine, datatli în sec. IV-V, scheletele a
patru martiri cre~tini din sec. IV, decapitati ~i ~ezati în co~ciuge de lemn, astlizi
complet putrezite. Oin inscriptia în limba greacli din interiorul criptei cunoa~tem
numele celor patru martiri: Zotikos, Attalos, Kamasis, Philippos. Prin hotlirârea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 20 iunie I 992, ei sunt slirblitoriti ca
sfinti martiri la 4 iunie. Astlizi, moa~tele lor sunt a~ezate, spre cinstire, in biserica
mlinàstirii Coco~ din apropiere, în jud. Tulcea.
Numele celor trei martiri: Zotikos, Attalos, ~i Philippos sunt tipic grece~ti. Pe
Kamasis, dupli Emilian Popescu, nu este intâlnit decât în unele inscriptii latine, sub
1
forma Camasius, sau Camasus, în ltalia •
Descoperirea de la Niculitel are o mare importanta, pentru trecutul
cre~tinismului românesc, daco-roman, fiindcli este pentru prima oarli când se glisesc
trupurile unor sfinti martiri pe plimântul românesc ~i le cunoa~tem ~i numele. Pentru
trecutul cre~tinismului românesc, o deosebitli importantli o reprezintli în special Sfàntul
Kamasis.
I. ~iadbei a arlitat cli ,,înainte de desplirtirea definitivll. a celor douli imperii
romane (începutul secolului al V-lea), unele cuvinte latine târzii, cum este camasis ori
dusii, - orutn, ajung din vest in ràslirit, plistrându-se in latina din Orient sub formele
camesis si dus?.
Cele douli timbre vocalice, e ~i i, fuseserll. confundate de fapt în latina
popularli vorbitli3• În româna comunli veche, strliromâna, a neaccentuat, din elementele
latine ale limbii române (afarli de e initial), a trecut la a, iar e accentuat, prin diftongul
ea a trecut la a, de unde avem ciime§a, ciimea§a, cama§a, (ar. câmea~a, alb. kemishe),
din lat. camisia, it. camicia, fr. chemise. În românli, vocala a este împrumutatli de latina
popularli dunll.reanli din limba populatiei autohtone, traco-dacli4 • Evolutia dentalei s la~
• Comunicare prezentata ln limba francezll la Congresul intemalional de studii onomastice la Universitatea
din Leipzig ln 1984.
•• BAbana, judelul Arge~.
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este tot de provenientà traco-dacà, cum o avem în hidronimele: Argef, Crif, Muref,
Sorne~, Timi~. Sunetul fera inexistent în greac!i ~i latinà.
Prezentarea lingvistic-etimologicà duce la concluzia cà ortografierea Kamasis,
spre deosebire de ortografierea apusean!I. latinà, din ltalia, Camasius sau Catnasus, este
ortografierea în limba greac!I. a unui antroponim daco-roman, Ci:itnaf, pe care-1 pàstràm
pânà astàzi în limba românà, în onomasticul Càmi:ifoiu, Camefoiu (Ciimaf + suf. -oiu),
a~a cum avem ortografiat ~i pe Dasios, în lat, Dasius, de la autohtonul da~ (= miel de
5
un an), aflat ~i în ar. ~i mgl • Sfantul Dasius, s!irb!itorit la 20 noiembrie, ost~ roman, de
origine traco-dacà, a fost martirizat prin tàierea capului la 20 noiembrie 304, în cetatea
Durostorum (Silistra, în Bulgaria).
Un ait sfânt martir de origine traco-dacà este ~i Dadas sau Dada, din satul
Ozovia, din sudul Dobrogei, unde i s-a tàiat capul la 28 aprilie 304, martirizat împreunli
eu Sfintii Maxim ~i Cvintilian, s!l.rbàtoriti împreunà la 28 aprilie. Numele Dada provine
de la apelativul autohton dad!I., atribuit unei femei mai în vârstà, sau unei surori mai
mari, de origine traco-dacl1, ~i nu din bg., ser., cum ni-! prezintl1 DLR ~i OEX.
Sfânt martir autohton este ~i Sfant.ul Argeus, cu numele de la apelativul
autohton traco-dac argea6, care a fost martirizat la Tomis (Constanta), în Dobrogea, în
timpul persecutiei lui Licinius (308-321, mort la 324), împreunà eu fratii sài eu nume
latinizate, Narcissus (Narcis) ~i Marcellinus (Marcelin - Marcel), sàrb!itoriti la 2
ianuarie, ~i ei de origine autohton!I., daco-romani.
Sfânt martir autohton este ~i Quindeus - Chindeus, Cindeus, al càrui nume,
împreunà cu al sfintilor martiri Chirillus ~i Tasius (-Dasius), s-a aflat inscris în limba
greac!i pe o placà de calcar g!Ubui, descoperiti'l de arheologul Ion Bamea în ruinele
basilicii din Axiopolis (Hinog, Cernavodà), cetatea de nord, eu ocazia unor lucràri ~i
adusà prin anul 1947 - la MNA, unde se pàstreazà, datatà de la sfâr~itul secolului al IIIlea ~i începutul secolului al IV-lea, din timpul persecutiei lui Diocletian (284-305, mort
316). Se afirmà cà originea numelui nu este clar!i (Emilian Popescu) ~i este pus în
leg!iturà eu Quintus (Ion Barnea). P. St. N!isturel consider!I. cà numele românesc
Cândea derivà de la ,,Quindeas". De la Candid, Chindeu îl derivà ~i N. A.
Constantinescu 7•
Se impune o precizare etimologic!i. Numele grecesc Quindeas, in latine~te este
transcris Quindeus-Chindeus-Cindeus, ca ~i Kiri/os, în latine~te Quirillus -Chiril/us Cirillus. Prin închiderea lui i neaccentuat înaintea unei nazale în â din epoca dacoromana (sec. II-VI) ~i eu e accentuat devenit în româna comun!i diftongul ea, avem
românescul Cândea, care a fost martirizat, autohton daco-roman, sàrbi'ltorit la 26
aprilie. Grecescul Quindeas nu a reprodus în transcrierea greacà decât autohtonul dacoromân Cânde(a), pe care-1 pàstràm în limba român!I. pân!I. astàzi ca nume de botez ~i în
onomastic!I..
Cinstirea celor ~apte Sfinti martiri daco-romani ne vorbesc despre o Bisericà
daco-roman!i martirà din secolul al IV-lea, la Dunàrea de Jos, înainte de libertatea
rel igioasà acordat!I. de Sfântul Constantin cel Mare, prin edictul de la Milan din 313.
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