
V. CULICA

OBIECTE DE CARACTER CRESTIN
DIN EPOCA ROMAN O-BIZANTINA GASITE LA pIRJOAIA

DOBROGEA

Statiunea arheologica de la Pîrjoaia 1 a dat la iveala în ultimii
ani - ca urmare a unor observatii de suprafata - un nou lot de obiecte
cu caracter crestin din epoca romano-bizantina, care se adauga celor
cunoscute pîna în prezent 2.

Materialele a caror descriere urmeaza au fost adunate de pe malul
Duna<rii,în urma retragerii apelor, unde au ajuns antrenate de suvoaiele
provocate de ploi si de topirea zapezilor, sau prin prabusirea malurilor
erodate de apele fluviului, de-a lungul secolelor. Ele pot proveni din
asezarea civila, din cetate sau din monumentele de cult distruse.

O prima categorie este alcatuita din mici obiecte pe care credin
ciosii le purtau asupra lor sp<rea fi aparati - potrivit credintelor 
de anumite forte oculte. Unele din ele aveau un dublu rol, caci pe lînga
functia apotropaica raspundeau si cerintelor estetice ale purtatorilor
care le foloseau.

O alta categorie cuprinde obiecte cu un prronuntat caracter casnic,
fa~a însa ca întrebuinta1rea lor în practicile de cult sau funerare sa
fie exclusa.

In sfîrsit, o ultima categorie reuneste obiecte destinate sa ser
veasca la exercitarea unor ritualuri de cult.

Pentru confectionarea lor au fost întrebuintate materiale diferite,
de la metale pretioase pîna la piatra si lut ars.

Rezervele cuvenite asupra caracterului crestin al unora dintre ele
vor fi facute la locul potrivit, pe masura descrierii si analizarii lor.

1 Pastram toponimicul Pîrjoaia pentru statiunea arheologica romano-bizan
tina situata la 2 km în aval de satul Pîrjoaia, azi Izvoarele, Com. Lipnita, pe
malul Dunarii, întrucît a fost consacrat în publicatii: Petre Diaconu, Urme vechi
crestine descoperite în nord·-vestul Dobrogei, în Biserica Ortodoxa Româna,
n.r. 5-6, 1963.

2 Petre Diaconu. Urme vechi crestine ..., p. 546-550; Vasile Culica, Croix
Romano-Byzantines decolwertes a Pîrjoaia, în Dacia, N.S. IX, 1965, p. 419-425.
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1. OBIECTE PURTATE DE CREDINCIOSI

a. - Cruciulite din plumb 3

20. - Cruciulita turnata din plumb, împodobita cu reliefuri imi
t'lnd perlele, sau încrustatiile de pietre pretioase, cîte doua la fiecare
extremitate a bratelor, restul fiind distribuite pe mijlocul fiecarui brat
in mod nesimetric : una pe bratul stîng, doua pe bratul drept, doua pe
bratul superior, patru pe bratul inferior, una la punctul de unire a
bratelor. Lipseste inelul de suspendare, fiind rupt din vechime. La partea
inferioara se pastreaza pedunculul ramas din timpul turnarii. Piesa
este identica cu exemplarul nr. 5 (fig. 1/3; 2/3) si probabil cu nr. 6
(fig. 1/5 ; 2/5) 4. Fig. 1/3 b.

21. - Bratul inferior al unei cruciulite din plumb, împodobit cu
doua perle în relief, la capatul laturii scurte si cu alte- doua pe mijloc.
Pe fata posterioara, prezinta o usoara îngrosare la capat, ceea ce indica
a caracteristica a tiparului în locul pe unde se turna plumbul topit.
P(ovine dintr-o piesa identica aceleia de la nr. 1 (fig. 1/1; fig. 2/1)
Fig. 1/3 c.

22. - Fragmentul unei cruciulite taiata dintr-o foaie de plumb.
Se past~ea:za numai doua brate, cel superior si unul din bra:te~e late
rale, redate într-o maniera aproape triunghiulara. Bratul superior a fost
perforat în vederea purtarii la gît cu ajutorul unui snur subtire.

Ambele fete sînt netede. Tinînd seama de dimensiunile fragmen
tului pastrat, întregul obiect avea înaltimea de aproximativ 35 mm si
distanta între extremitatile bratelor laterale de 18 mm. Fig. 1/3 a.

Toate cele trei piese au bratele mai mult sau mai putin apropiate
de forma triunghiula>ra, caracteristica pentru secolele IV-VI atît pe
detalii arhitecturale cît si pe vase sau obiecte de cult, derivata din crucea
latina (immissa). Fragmentul nr. 22 se apropie, prin forma bratelor, de
cruciulita nr. 14 (fig. 1/20 ; 2/10) de un pronuntat aspect Malta, ambele
atit de asemanatoare cu un exemplar de aur, de provenienta necunos
cuta, datat pîna în secolul al VI-lea 5, de poin<;on-ul aplicau pe fundul
unei cani de argint din tezaurul bizantin de la Perescepina 6, datat în
acelas secol, sau pe unele discuri de argint din Constantinopol, datate
în primul deceniu .al secolului al VII-lea e.n. 7

3 Numerotarea cruci ulitelor continua pe aceea a cruci ulitelor din articolul
nostru citat la nota 2.

'Trimiterile la figuri, indicate între paranteze, pîna la fig. 19 inclusiv
se refera la figurile încorporate în articolul citat la notele 2 si 3.

5 Marvin C. Ross, Catalog of the Byzantine and Early Medieval antiquites
in the Dumbarton Oaks Collection, II, pl. VIII A; a se vedea si p .• 15, nr. 10
pl. XVII, trei cruci de aur, datate în sec. al V-lea.

6 N. Belaev, L'argenterie byzantine de tresor de Perescepina. în Arta si
Arheologia, An I, II, 1928, fig. 7.

7 Marvin C. Ross, op. cit., I, discurile A 1 si A 3, pl. XIX-XX, fig. B 1
si B 3.
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Pe teritoriul dobrogean forma mai mult sau mai putin apropiata
de aspectul MailteL este întîlnita mai cu seama într-o serie de monu
mente arhitecturale sau epigrafice 8.

Motivul ornamental al perh~lor, atît de frecvent pe cruciulitele de
la Pîrjoaia, turnate în plumb, cunoaste de asemeni o deosebita :lirecventa
pe obiecte similare, reale, sau redate sculptural, ca pe exemplarul de
aur cu loc de gasire necunoscut citat mai sus, cu o singura perla în
punctul de unire a bratelor; pe apucatorul în forma de cruce a opai
tului de la Sucidava 9, unde pe lînga perla din centru, se mai vede cîte
o perla pe fieca1re brat, cu exceptia celui inferior, sau ca pe cruciulita
imprimata pe fragmentul ceramic de la porta Maggiore 10, la care per
lele sînt dispuse în grupe pe bratele verticale, dar si cîte una, în fiecare
unghi al bratelor, ca pe exemplarul de la PîlI'joaia.

Mult mai apropiata de aceasta din urma este crucea redata pe
opaitul de la Constantinopol J1, unde perlele sînt grupate pe doua rînduri
în interiorul fiecarui brat, sau crucea apucator a unui opait de bDonz
din Siria, datat în secolele V-VI 12.

Desi împodobirea opaitelor cu ornamente perlate devine frecventa
în secolele IV-VI 13, ClI'uceade pe opaitul de la Constantinopol poate
fi un indiciu al directiei din oare a putut ajunge motivul perlelor la
Dunarea de Jos. Existenta mai multor exemplare de cruciulite confec
tionate cu acelas tipar sau cu tipare identice, indica în ultima analiza
prezenta unui numar apreciabil de credinciosi care, fie ca-si procU'rau
obiectele de cult pe calea comertului oriental, fie ca le obtineau din
atelierele locale, erau locuitori stabili, grupati, si nu veniti întîmplator
sau temporar din alte parti ale imperiului.

Ipoteza confectionarii pe loc a cruciulitelor turnate în tipare întîm
pina rezervele ridicate de faptul ca pîna în prezent pe întregul cuprins
al Scythiei Minor nu a iesit la iveala nici un astfel de tipar. Sîntem
însa îndreptatiti sa punem lipsa lor numai pe seama hazalfdului. O situatie
similara se constata în cîmpia Muntenia, la Straulesti-Lunca 14 si la
Olteni 15 unde, desi sînt cunoscute doua tipare pentru confectionat cru-

8 1. Barnea, Monumente de arta crestina descoperite pe teritoriul Rep.
Pop. Rom., în Studii Teologice, 5-6, 1958; 3-4, 1960; 3-4, 1965; 1. Barnea,
Quelques considerations sur les inscriptions chretiennes de la Scythie Minore,
in Dacia, 1967, p. 265-288; 1. Barnea, Roman Byzantine basilice discovered in
Dobrogea between 1948-1958, p. 331-349; Em. Popescu, Descoperirile arheologice
de la Lazu, fig. 3. Cruce de piatra cu inscriptie latina, datata în sec .. al VI-lea
si începutul sec. al VII-lea.

9 D. Tudor, Oltenia Romana, ed. II H158,p. 373, fig. 100(4.
10 Bulletino di Archeologia Cristiana del commendatore Giovanni Battista

de Rossi. seria a doua, an II, Roma 1871, Scavi presso la port a Muggiore,
pl. VI. fig. 3.

11 D. Tudor, Lampe chretienne de Constantinople, in Balcania, VII, 2.
MCMXLIV, p. 399, fig. 1 si 2.

12 Marvin C. Ross, op. cit., I, nr. 32, pl. XXV.
13 Ibidem, p. 407.
14 Margareta Constantiniu, Elemente romano-bizanttne in sec. VI-VII e.n.

în Muntenia, SCIV 4(1966, p. 674, fig. 5/5.
15 C. Preda, Tipar pentru bijuterii din secolul al VI-lea e.n. descoperit

la Olteni, în SCIV 3, 18, 1967, p. 513-520, fig. 1(2 si 1/4.
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ciulite data bile în secolul al VI-lea, nu se cunoaste nici o cruciulita
din aceasta epoca.

Contemporaneitatea tiparelor din Muntenia cu cruciulitele din Do
brogea ne îndeamna sa presupunem o legatura de interdependenta pe
care deocamdata nu o putem sesiza arheologic, mai cu seama ca patrun
derea crestinismului urmase directia sud-nord, nu pe aceea nord-sud,
pe care ar indica-o descoperirile la care ne referim.

Liniile care formeaza ornamentul în retea pe tiparul de la Olteni
amintesc vag liniile din jurul perlelor de pe exemplarul nr. 13 (fig. 1/7 ;
2/7) dar analogia este destul de putin convingatoare.

Este însa probabil ca legaturile comerciale si religioase între locui
torii de pe cele doua maluri a1e Dunarii fiind mai anevoioase în secolul
al VI-lea si începutul celui urmator, cei din nordul Dunarii au deprins
sa-si confectioneze singuri obiectele de cult. Ramîne totusi ca viitorul
sa justifice lipsa totala a cruciulitelor în aceasta regiune a fostei Dacii
.si în general extrema lor Iraritate în celelalte regiuni ale tarii. Presu
punem ca în masura în care portul cruciulitelor era raspîndit printre
credinciosi, aoestia si le confectionau din materiale putin rezistente, în
special din lemn, ceea ce a dus la disparitia lor. La aceasta va fi con
tribuit desigur si lipsa metalelor în regiunea din nordul Dunarii de Jos.

Nu sesizam însa motivul pentru care necropolele crestine cunos
cute în Scythia Minor si datate pentru secolul al IV-lea 16, nu au dat la
iveala nici o cruciulita, desi martirii din timpul lui Diocletian (284-305)
purtau crucea la gît 17.

Fata de situatia existenta în aceste necropole, cu greu s-ar putea
sustine ca numeroasele cruciulite de la Pîrjoaia, care depasesc numarul
de douazeci, ar putea proveni dintr-o necropola crestina distrusa. Cu
atît mai putin ar putea proveni din locuinte sau din edificii de cult,
caci dimensiunile si car'acteristicile lor sînt în mod categoric ale unor
obiecte destinate a fi purtate de credinciosi.

b. - Cutie pentru pastrat amulete

Este o piesa cilindrica, cu doua inele de suspensie. A fost confec
tionata dintr-o foaie de aur dreptunghiulara, a1e carei laturi lungi au
fost apropiate prin îndoire, astfel ca sa capete aspectul unui tub, dupa
care au fost lipite cu acelas metal. Cilindrul format a fost încins cu
patru benzi, fiecare cu cîte trei striatiuni în relief, doua din acestea
situate chiar pe capetele cilindrului, iar celelalte la o distanta de 6 mm
de capete si la aproximativ 3 mm de primele, pastrînd între ele o dis
tanta de 6 mm.

Benzile marginale au fost sudate pe aceeasi linie cu foaia din
care a fost executat cilindrul în timp ce acele dinspre mijloc au cape-

16 Petre Diaconu, Un cimitir crestin din sec. IV descoperit la Mangalia, în
Glasul Bisericii, an XXIII, nr. 7-8, p. 712-723. Se citeaza cimitirele cl'estine
de la Constanta si Cernavoda-Hinog (Axiopolis)

17 H. Leclercq, Manuel d'archeologie chretienne, Paris, 1907, p. 369.
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tele mai lungi în mod neegal, astfel ca cel mai lung se îndoaie peste cel
scurt, }ormînd un apendice de cca. 2 mm care constituie punctul de
prindere a doua inele din sîrma semiovala.

Cilindrul este închis prin doua capacele plate, din foaie de aur.
Toate partile componente ale piesei sînt lipite cu aur, în afara de unul
din capace, mobil, împiedicat sa iasa în afara prin usoara îndoire a
marginii cilindrului.

Lungimea: 2,3 cm ; diametrul, inclusiv glrosimea benzilor: 0,8 cm ;
înaltimea, inclusiv inelele: 1,7 cm; greutatea 5,080 gr. Din vechime
poarta urme usoare de turtire. Depusa de noi la Mu~eul de Arheologie
Constanta, inv. 17493.

Piesa a fost gasita plina cu nisip. Acesta presînd pe capacelul
mobil, a împiedicat risipirea. Pentru moment nu se poate stabili daca
nisipul: gasi't în interior a fost introdus de la început sau a înlocuit
alt continut, aflat în cilindru anterior ori, dimpotriva, acest nisip a
patruns odata cu scurgerea vremii, cît timp obiectul a stat pierdut,
dupa ce continutul primar a fost scos, sau distrus datorita agentilor
chimici din mediul în care a cazut.

Sînt cunoscute obiecte, mai mult sau mai putin asemanatoare, de
forma cilindrica, cu sectiune hexagonala sau pentagonala, formate din
una sau din doua piese care iniJra una în cealalta, ca un capac la cutie,
cu doua sau numai cu un singur inel de suspensie, de dimensiuni dife
rite, provenind din Orientul Apropiat (Constantinopol, Beyrut) 18, din
Africa (Tenes-Alger) 19 sau din Italia (Patelia) 20. Altele provin din re
giuni nemediteraneene, ca piesa de la albia 21 sau ca cilindrii din cîmpia
Panonica 22.

Unele, de dimensiuni mai mari, au fost prevazute cu cîte patru
inele de suspensie si împodobite cu ornamente executate în tehnica
gmnulata sau chiar cu scurte insclfiptii pe partea laterala, ca în cazul
piesei cunoscute, gasita la Beyrut 23.

Dupa cîte stim, aceste obiecte, caracteristice pentru lumea romana
din secolele III-IV e.n., nu au fost gasite pîna în prezent pe teritoriul
tarii noastre.

Unele se compun dintr-o margea cilindrica, ascutita la capete,
altele sînt umplute cu o materie solida, sulfuroasa, dar cele mai multe
au fost gasite golite de continut. În cîteva cazuri în interiorul lor au
fost puse foite de aur, împaturite îngrijit, acoperite cu texte orfiee sau

18 Marvin C. Ross, op. cit., II, 27, 26.
19 Ibidem; J,acques Heurgon, Le tresar de Tenes, ef. Ross, op. cit., II, sub

nr. 26.

20 F. R. Marshall, Catalog of the Jewellery Greeck, Etl'uscan and Roman,
withe depaTtments of antiquitees, Britisch Museum, London, 1911, nr. 3155,
pl. LXXI.

21 Ibidem, nr. 2985.
22 Joseph Hampel, AlteTthilmeT FTilhen Mittelalters in Ungarn, I, Braun

schweig, 1905, fig. 86 si 87, de la Puszta Toti si Fiszo Igar.
23 Cabrol si Leclercq, Dictionnaire, 1, 1, p. 259 si fig. 58.

360



gnostice 24, sau cu descîntece pentru alungarea demonilor 25. Se purtau
la( gît, sustinute cu ajutorul unui lant de aur, care se petrecea prin
inelele de suspensie. In mod obisnuit, cutia se purta singura, dar si cîte
doua cutii identice, de o parte si de alta unei cruciulite 26. Capsulele
de la Puszta Toti si Tisza Igar erau sustinute de torques de aur 27.

Am presupus ca nisipul gasit în interiorul cilindrului nostru ar fi
fost introdus intentionat, prin faptul 'ca a fost astfel dozat, încît nu
a permis capacului mobil sa se miste si sa alunece înspre înauntru, iar
maTimea lui este relativ uniforma, indicînd o ,anumita calitate. Daca
nisipul ar fi patruns în interior întîmplator, capacul mobil a'r fi fost
gasitl deplasat de la locul lui. Acest nisip putea fi introdus în mod
intentionat doar în doua cazuri: pentru a da cutiei o oarecare greutate
sau cînd purtatorul a tinut sa aduca cu el, ca pe un talisman, nisipul
locurilor scumpe, fie locul natal sau un altul de care se considera în mod
deosebit legat.

Heferindu-ne la primul caz, ap'l1eciem ca este putin probabil ca
purtatorul sa fi cautat sa mareasca sarcina care apasa de obicei asupra
unui lantisor confect,ionat, fara îndoiala, din fir subtire de metal pre
tios. rin al doilea caz, ne-am gîndit la o practica, raspîndita în toate
timpurile si care a putut fi si în ,obiceiul personajului nostru - femee
sau barbat - de a duc~ cu el în îndepaJrtatele tinuturi ale limesului
dunarean, o particica din tarîna natala.

Nu este însa exclus ca, initial, în interiorul cutiei t;a se fi aflat
obisnuit a foita de aur cu text religios, înlocuita cu nisip mai tîrziu, sau
sa fi servit ca reliqvariu pîna la data introducerii nisipului. Este indis
cutabil ca micile obiecte au fost concepute sa protejeze un oarecare
t.:ontinut si ca atare ele nu au fost purtate faTa acesta cel putin la data
dnd au fost fa:urite..

Cutiile pentru amulete (Case for an Amulet - Gold amulet Case-etui
- Kapsel) obisnuit folosite în epooa romana, se întîlnesc sub diferite
forme si mai tîrziu. Unele au fost datate în secolul al II-lea 28, cel mai
tîrziu în secolele II-III 29 ; altele în secolul al III-lea 30 sau mai tîrziu31,
iar unele, dupa caracteristicile foitei de aur din interior, în secolul
al IV-lea 32. Cele mai tîrzii se dateaza în secolul al VII-lea (?) 33 sau chiar
în secolele VIII-IX 34.

În ceea ce priveste caseta de la PîTjoaia, gasita într-o asezare catre,
dupa urmele arheologice cunoscute pîna în prezent - în special martu-

·24 F. H. Marsball, op. cit., nr. 3155, pl. LXXI.
25 Cabrol si Leclercq, op. cit., I, 1, p. 259 si fig. 53.
26 Marvin C. Ross, op. cit., nr. 6 si pl. XII B.
27 Joseph Hampel, op. cit., fig. 86 si 87.
23 Cab rol si Lec]ercq, op. cit., I, 2, col. 1796.
29 F. H. Marshall, op. cit., nr. 3155.
30 Marvin C. Ross, op. cit., II, nr. 26.
31 Ibidem, nr. 23-29.
32 F. H. Marshall, op. cit., nr. 3155.
33 Marvin C. Ross, op. cit., II, nr. 6 si 27 ; J. Hampel, op. cit., I, nr. 36.
34 J. Hampel, op. cit., I, fig. 87.
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riile numismatice - pare a fi luat sfîrsit oel mai tîrziu la începutul
secolului laI VII-lea, urmeaza a fi datata înainte de acest veac, desi este
mult asemanatoare cu cele doua capsuIe asezate de o parte si de alta,
pe lantul care sustine crucea nr. 6 (Plansa XII B) din catalogul lui
Ross, datata în secolul al VII-lea 35.

c. - Inel pentrn pnrtat pe deget

Inel de sîrma de aur acoperita de striatiuni transversale, în relief.
În partea interioara striatiunile au fost usor netezite spre a nu jena
la purtare. Capetele sîrmei se petrec pe o portiune de 1 mm, formînd
un sprijin pentru adaosul în forma de trunchi de con, din acelasi metal,
lipit de inel cu partea retezata. Pe baza trunchiului de con, concava,
au fost imprimate cu o lama ascutita, patru linii încrucisate astfel ca sa
redea semnul crucii, cu bmtele egale, de forma triunghiulara, ramase
deschise la capete. Toate bratele se termina atingind cercul format de
suprafata pe care sînt imprimate (Fig. 3/3).

Unu,l din brate este 'redat totusi prin trei linii în loc de doua,
aceasta fara îndoiala datorindu-se neîndemînarii mesterului giuvaergiu,
care a cautat sa îngusteze bratul trasat initial mai lat decît celelalte
prin imprimarea distantata a liniei ..

Executia realizata cu mijloace rudimentare, este lipsita de finete.
Obiectul este, dupa toate aparentele, opera unui mester local si a apar
tinut unui copil sau unei tinere fete, judecînd dupa dimensiunile Tedu.se
ale partilor componente (1 mm d1ametrul sîrmei; 2 mm înaltimea trun
chiului de con; 4 mm baza) si a diametrului interior (14 mm). Greu
tatea 0,670 gr. Depus de noi la Muzeul de Arheologie Constanta. Inven
tar nr. 17492.

Inele mai mult sau mai putin apI10piate tipologic, provenind din
catacombele caii Apenine sau din Constantinopol, nu sînt confectionate
intotdeauna din metal pretios; de multe ori faurarii au folosit bronzul
sau alt metal ordinar.

Pe lînga tipul conic se mai întîlnesc inele prevazute cu piramide
patrulatere, hexagonale sau ch1ar octogonale, din metal masiv sau sco
bite ca un caliciu, simple sau împodobite cu pietIre pretioase. De obicei,
f,Înt acoperite pe fata cu inscriptii sau cu scene crestine, erisme ori,
cu portrete. Uneori sînt decorate si partile laterale 36.

Cele conice au fost datate în secolul al VI-lea, iar cele piramidale
pentru secolul urmator 37.

Piesa noastra se dateaza în secolul al VI-lea atît prin analogie
cu primele, cît si pentru faptul deja amintit mai sus ca asezare,a în care
.a fost gasita a încetat sa mai existe la începutul secolului al VII-lea.

35 Supra, nota nr. 26.
3G Cabrol si Leclercq, Dictionnaire ..., I, 2, col. 2196, fig. 698-699.
37 Marvin C. Ross, op. cit., II, nr. 64-65, pl. XLIl si nI'. 72-73, pL XLV.
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II. OBIECTE DE UZ CASNIC SI ALTELE

a. - Opaite

1. - Opait executat destul de grosolan din pasta negricioasa, cu
mult nisip si resturi de scoici, prevazut cu un scurt apendice pentru
apucat. Ornamentatie radiala, pornind dintr-un cerc care înconjura ori
ficiul de alimentaTe cu ulei si se sfîrseste la locul de îmbinare a celor
doua valve care 'au constituit tiparuL Ornamentatia radiala este între
rupta de apendicele amintit si în dreptul Iacasului festilei, de care este
despartita prin doua ornamente situate de o parte si de alta a rostrului
si care par a simboliza arbori cu cite patru ramuri. lntre acestea si cele
doua orificii, al festilei si cel de alimentare cu ulei, este redat un semn
compus dintr-o cruce înscrisa într-un cerc asemanator un,ei roti cu
patru spite.

Lung 10,5 cm. înalt 3 cm. Diametrul 7 cm. Fig. 1/1 si 1/2.
Este ro copie locala de pe un exemplar nord-african de tipul celui

gasit la Constanta, de care se deosebeste prin culoare si dimensiuni 3$.

Opaitele cu semnul crucii înscris într-un cerc sînt obisnuite în epoca
în care crestinismul îsi facea aparitia în partile orientale si la Dunarea
de Jos.

Exemplarul de la Mercheasa (Transilvania) poarta acest semn pe
revers, din oare cauza a si fost considerat marca de olar, prin asema
nare cu alte semne similare cunoscute în lumea pagîna J9. Lampa a fost
datata în epoca anterioara lui Aurelian 40, ceea ce face si mai putin pro
babil caracterul crestin, cunoscut fiind ca pîna în prezent nu se admite
recunoasterea la Dunarea de Jos a unor marturii certe arheologice de
origina crestina anterioare secolului al IV-lea 4l. Tipul respectiv de opait
dainue însa pîna la începutul secolului al IV-lea 42. Un alt exemplar
provenit din sapaturile de la Sucidava (Celei) cu aoelas semn pe revers,
a fost datat în secolele IV-V e.n.1,3 si confirma caracterul lui crestin.

Opaitul de la Tomis 4\ identic ca forma cu cel de la Mercheasa,
prevazut cu acelas semn pe revers, prezinta si pe fata un semn cruci-

38 C. Iconomu, Opaite greco-romane, Muzeul de arheologie Constanta, 1967,
exemplarul nr. 753 din fig. 170. Lungime 9,4 cm; înaltime 3,1 cm; di;ametrul
6,0 cm. Lut caramiziu, vopsea cenusie.

39 M. Macrea, A propos de quelques decouvertes chT/?tiennes en Dacia,
Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 2901.

40 Ibidem.

41 R. Constantinescu, Les martyrs de Durostol'tLm, în Revue des etudes Sud-est
Europeennes, V, 1967, 1-2, p. 5..

1,2 D. Protase, Problema continuitatii in Dacia in lumina arheologiei s'i

numismatic ei, p. 153. Autorul retine ca 1. 1. Russu socoteste obiectul C'restin
nesigur, punct de vedere pe care-l însuseste si ca 1. Ba-mea si C. Daicoviciu
au admis caracterul crestin.

43 D. Tudor, Sucidava IV, în Materiale I, p. 712 si fig. 12/e.
44 D. Tudor, Lampe chT/?tienne de Constantinople, în Balcania VII, 2,

MCMXLIV, pl. 5.
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forJU, înscris tot într-un cerc, cu centrul în orificiul de alimentare cu
ulei. Aceasta categorie de opaite, cu sau faTa semnul de pe revers, a fost
<:onsidenatacrestina 45.

Semnul de pe opaitul de la Pîrjoaia poate fi cu greu interpretat
<:a marca de olar întrucît pe lînga asemanarea izbitoare cu cele de pe
celelalte tipuri de opaite amintite, care nu pot proveni din acelas ate
lier, este redat pe capac, si nu pe revers, locul obisnuit al marcilOT
<le olar.

Locul în care apare de data aceasta semnul de oaracter crestin
nesigur, a fost rezervat pe un opait de la Dinogetia pentru redarea unei
-autentice oruci bizantine 1,.6, ca si pe doua piese tomitane, apartinînd
tipului nord-african, datate în secolul al V-lea 47.

Un alt lot de cincisprezece opaite, variante ale tipului precedent,
gasite la Constanta, sînt prevazute pe linia dintre orificiul de umplere
,cu ulei si cioc, cu semnul crucii 48, iar dupa exemplare cu aceeasi pro
venienta, au o a doua cruce între orificiul de umplere si toarta 49.

Deosebit de interesante sînt doua exemplare din Constanta cu
<:ruce bizantina pe canalul din dreptul ciocului si patru cruci înscrise în
<,erc, cîte doua de o parte si de alta, între marginile discului si cana
lul cu cruce 50.

Prezenta laolalta a crucii bizantine si a crucilor înscrise în cerc
demonstreaza nu numai valoarea de simbol crestin a crucilor înscrise
în: cerc, dar reproducerea de patru ori a acestora din urma excJpde
ideea ca pot fi considerate marci de olar. ln adevar, marca oLarului
nu-si poate avea locul lînga simbolul crestin, si în nici un caz redata
<le mai multe ori pe acelas obiect. Consideram ca ne aflam în fata unor
ornamente cu motiv crestin.

2. - Fragment din partea superioara a unui opait executat din
pasta galbuie. Pastreaza o parte dintr-un ornament radial, dar diferit
de cel de pe obiectul anterior, si un semn reprezentînd aceeasi cruce
înscrisa în cerc. Fig. 1/4.

Semnul de pe fragment care, fara îndoiala, se repeta în partea
{)pusa pentru a da simetrie ornamentatiei, nu ar mai putea fi consi
derat semn de olar tocmai pentru acest motiv, caci nu se cunoaste ase
menea Teda.rrea marcilor de olar.

Inscrierea crucii într-un cerc se întilneste însa si pe monumentele
funerare, ca în cazul inscriptiei romane de la Cluj, refolosita în seco
lul al IV -lea pentru mormîntul unui crestin cu care ocazie - pe lînga

145 Ibidem.

46 1. Barnea, L'incendie de Dinogetia au VI-e siecle, Dacia, X, 1966, fig. 5/3.
47 C. Iconomu, op. cit., nr. 715, fig. 51 si nr. 716.
48 Ibidem, nr. 725-732, 736-742 si fig. 54 ; 56 ; 162-164.
49 Ibidem, TIr. 723, fig. 53 si nr. 724.
50 Ibidem, TIr. 733, fig. 55 si nr. 734.
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al~e transformari - i s-a înscris o cruce în interiorul literei O din
cuvîntul filia 51, sau pe alte monumente crestine din secolul al IV-lea 52,

Opaitul si fragmentul de la Pîrjoaia se înscriu în categoria varian
telor tipului nord-african, si se deosebesc de acesta în primul rînd prin
clecoratiunile discului, care la tipul nard-african constau din ove, cercuri
concentrice si alte motive geometrice, în timp ce la variante discul este
împodobit cu linii în relief dispuse radial. Se dateaza în secolele V-VI e.n.

b. - Catarama

3. - Catarama de bronz de forma unui scut (ecu fran<;ais ancien}
în care au fost decupate ii jour, o cruce cu bratele neegale si un orificiu
în forma de luna noua, cu coarnele tocite. De ambele parti ale unuia
din bratele crucii se afla imprimat cîte un cerc, cu punct în centru.
Spinul si rama pe care acesta se sprijina si prin care se petrece cureaua,
au fost pierdute din vechime.

Pe fata posterioara piesa este prevazuta cu trei înaltaturi perforate,
care au servit la fixarea curelei. Una dintre acestea este rupta, par
tial, probabil din antichitate. Înaltimea maxima 37 mm. Latimea 28 mm.
Fig. 3/2.

Catarame asemanatoare sînt cunoscute pentru epoca bizantina
timpurie si caracterul lor crestin este evident atît prin crucea cu care
au fost prevazute cît si prin straturrile de cultura din care provin. Sînt
atribuite secolului al VI-lea 53.

În tara noastra nu au cunoscut o raspîndire prea larga, dar sînt
cunoscute atît în sudul cît si în nordul Dunarii. Au fost gasite mai multe
exemplare în Oltenia, la Sucidava si au fost datate într-o perioada
destul de lunga: secolele IV-VI 54, Se mai cunosc exemplare tip Suci
dava la Histria - datate în secolul al VI-lea - si la Dinogetia 55.

c. - Aplica.

4. - Aplica cruciforma executata îngrijit din metal alb, probabil
argint impur.

Bratele simetrice. doua cîte doua, o pereche fiind mai îngusta decît
cealalta. Perechea îngusta pastreaza doua cuisoare din acelasi metal, cu
care se prindea de un obiect din lemn sau din alt material.

Forma bratelor este latita spre capete, ca si la cruciulitele descrise
mai sus, ceea ce ne determina sa presupunem ca era destinata sa împo
dobeasca un obiect de cult. Spre aceasta destinatie ne conduce si mate
rialul din care a fost confectionata, cu toate impuritatile lui.

Înaltimea 12 mm ; Latimea 14 mm. Fig. 1/3 d.

51 e. Daicoviciu, ArSe, II, p. 207, ef. D. Protase, op. cit., p. 146 si fig 49.
52 1. Barnea, Opaite crestine în Scythia Minor, în RIR, vol. XIV, II, 1944,.

p. 166.
53 Marvin e. Hoss, op. cit., II, nr. 40, pl. XXXIII.
54 D. Tudor, Oltenia Romana, el. II, 1958, p. 370 si fig. 92!a, b, c.
55 Petre Alexandrescu, Santierul Arheologic Histria, sectorul "NHropolei

[J'umulm'e", în Materiale, VII, p. 260 si fig. 25/b.
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III. - OBIECTE DE CULT

a. - Potire

1. - Am cuprins în aceasta categorie doua obiecte din piatra de
calcar, pastrate fragmentar dar conservînd suficiente elemente de detaliu
pentru a li se putea restitui forma initiala.

Obiectele au un contur asemanator, deosebindu-se foarte putin,
mai cu seama prin dimensiuni.

În linii mari, ambele obiecte au forma unor cupe cu picior sime
tric, mai îngust spre mijloc, unde sînt încinse de cîte un inel realizat
in relief, prin crutarea pietrei. Sînt scobite la ambele capete, dar fiind
sparte din vechime, nu se poate stabili înaltimea obiectelor si în con
secinta, nici adîncimea scobituriLor.

Obiectul cel mai mare este înconjurat de un inel lat de 1,5 cm,
cu un diametru exterior de 10 cm. De aici pornesc cele doua parti
ale obiectului, conservatepe o înaltime de 5,8 cm de fiecare parte 'a
inelului. Cea mai mare adîncime a scobiturilor nu depaseste 2 cm. Fun
durile scobiturilor sînt plate, cu un diametru de 4,5 cm. Distanta între
cele doua funduri este de 9 cm si se împarte în mod egal, de o parte
si de alta a reliefului inelair.

Simetria fata de inel ne îndreptateste sa banuim ca obiectul era
~pt sa pastreze un continut, într-una sau în cealalta din cele doua cavi
tati, dupa dorinta, în masura în care consideram ca nici unul din capete
nu este întreg. Daca totusi retezatura de la unul din capete indica locul
unde se sfîrseste obiectul, atunci aceasta nu este altceva decît partea
inferioara sau piciorul vasului. In acest din urma caz, doar pairtea cea
lalta - opusa - care fara îndoiala era mult mai adîncita si deci mai
înalta, era destinata sa pastreze continutul.

Obiectul astfel vazut este compus din cupa propriu-zisa, sprijinita
pe un picior asemanator ca forma, dar mai scurt si în pozitie r~stur
nata - ambele fiind împreunate prin inelul median.

Este un obiect masiv si greoi, lucrat rudimentar. Fig. 3/l.
2. - Cel de al doilea obiect este înconjurat de un inel mai lat

(2 cm) dar cu un diametru mai mic (8 cm). Partile pastrate de o parte
si de alta a inelului, masoara cel mult 4,5 cm. Pe 10 latura, spartura
ajunge, la ambele capete, pîna în dreptul inelului. Din cauza degradarii
obiectului, unul din funduri nu mai este sesizabil. Celalalt are un aspect
aproape conic', cu o terminatie plata de 2 cm. Spre deosebire de prece
dentul, distanta dintre funduri - care nu poate fi calculata datorita
degradarii amintite - nu se împarte în mod egal de ambele parti ale
inelului caci concavitatea conservata coboara pîna sub nivelul acestuia.
Este un indiciu ca aceasta parte avea rolul sa pastreze contin'utul.
Fig. 3/4.

De o simplitate primitiva, obiectele aoestea au forma pe care tra
ditia cultului a transmis-o pîna în zilele noastre poti'I'elor folosite de
biserica pentru practicile euharistiei si care, în linii mari, se compun
din trei parti si anume: cupa propriu zisa, în care se pastreaza conti-
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nutul, un picior pe care se sprijina si care imita îndeaproape forma
rasturnata a caliciului. ambele unite printr-un relief inelar.

Piesele de la Pîrjoaia îsi gasesc corespondent în cîteva dintre
potirele figurate pe rîndul de jos al r'eliefului de marmura gasit în bazi
lica Saint-Clement 56. Desi relieful este considerat pagîn, piesele amin
tite sînt aproape identice cu potirul redat pe o dala din cimitirul din
Priscille 57. datata. cu rezerve, în secolul al IV-lea.

Ni se pare posibila si comparalfea cu potirul de pe piatra de la
Escale 58, care pTezinta o usoara forma de clepsidra.

Se stie ca potirul euharistic deriva din calix-ul laic care a fost
adaptat si îmbogatit de-a lungul timpului, ca forma si material de
executie.

Potirelor crestine, ca întregului mobilier liturgic, le erau Ifezer
vate metale pretioase sau alte materiale scumpe, ca fildesul sau sticla,
dar este atlestata si existenta unor exemplctre executate din piatra sau
din lemn. Renuntarea la odoare din materiale costisitoare a fost o con
secinta, fie a persecutiilor religioase, fie a unar idei sustinute de figuri
venembile ale bisericii, care militau pentru o viata modesta si tindeau
spre desfiintarea diferentierilor sociale, aparute între aparatul clerical
si masa credinciosilor.

Potirele de piatra sînt în uz chiar si în secolul al VIII-lea 59, cînd
conciliul din Celchyt (Anglia) interzicea folosirea potirelor de corn (ne
de cornu calix ...) 60,

Piesele de la Pîrjoaia reprezinta o forma mai dezvoltata fata de
potiTul irlandez de piatra 61, simplificat la maximum si redus numai la
potirul propriu-zis si la picior, fara inelul de legatura, prezent la ambele
piese de care ne ocupam.

Lipsite de finete, cioplite dUlpa o conceptie aspra, cu linie sobra
si dura, sînt în deplina concordanta cu simplitate a lipsita de fast a
grupuriLor de crestini întîlniti în provinciile limitrofe în primele secole
de lJasp'indi'r'e ale noii religii. Contrastul între sobrietate a lor si 'pre
tiozitatea pieselor purtate de credinciosi, ca inelul, capsula si cruciulitele
executate din metale pretioase, îsi gaseste explicatia în faptul ca gradul
de simplitate realizat la un moment dat de biserica, fusese depasit de
unii dintre credinciosi oare-si puteau permite luxul unui inventar per
sonal, legat de cult, la un anumit nivel de rafinament.

inscrierea pieselor de la Pîrjoaia pTintre piesele inventarului litur
gic întîmpina si serioase dificultati, a caror discutare o socotim utila.
Desi asemanarea izbitoare cu potirul euharistic este inoontestabila, iar
saracia materialului si a executiei explicabila, diametrul destul de mare
al vasului în zona de apucare îl face incomod pentru mînuire în timpul

56 Cabrol si Leclercq, Dictionnaire ...• II, 2, col. 1956, fig. 1868.
57 Ibidem. col. 1609, fig. 1876.
58 Ibidem. col. 1623, fig. 1900.
59 Ibidem, col. 1645, fig. 1916.
GO Ibidem. col. 1644.
61 Ibidem. col. 1645, fig. 1916.
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ritualului. La aceasta se mai adauga si capacitatea redusa a partii des
tinata sa contina lichidul euha1ristic, atît cît ne putem da seama din
ceea ce se mai pastreaza din vas.

Dar daca pentru un potir cu lichid ritual forma masiva asigura
stabilitatea spre a nu se risipi continutul, iar capacitatea redusa este
în concordanta cu cantitatea de lichid necesar ritualului, în cazul ca am
fi nevoiti sa le consideram simple vase pentru baut, atît forma inco
moda, cît si posibilitatea de a înmagazina doar o cantitate minima de
lichid, nu-si mai gasesc jutsificarea.

Ar J'amîne doar sa le atribuim un simplu rol ornamental, dar la
aceasta se opune tocmai aspectul lor simplu .

..* •.

Prezenta unui mare numar de obiecte de caracter crestin într-o
asezare situata numai la 28 km de Durostorum si la 40 km de Axiopolis,
vechi centre crestine si resedinte episcopale, multipla lor întrebuintare
si valoarea ridicata a unora dintre ele, sînt indicii certe ca la un oare
care timp dupa edictul din Milano s-a dezvoltat la limita dintre Scythia
Minor si Moesia Secunda, o oomunitate durabila si bine organizata.

întrucît o astfel de comunitate nu putea sa existe decît într-o ase
zare urbana dezvoltata, materialele crestine gasite la Pîrjoaia pun sub
o lumina noua asezarea cu nume necunoscut, înca necercetata, situata
în acest punct îndepartat al imperiului, pe limesul de la DunaI1e.

PIECES A CARACTERE CHRf:TIEN DE L'f:POQUE, ROMANO-BYZANTINE,
TROUVEES A PIRJOAIA - DOBROUDJA

On presente plusieurs pieces, divisees en trois categories :
L Objets portes par les croyants. IL Objets d'usage menager et divers

autres. III. Objets de culte.
Dans la premiere categorie on a place des petites croix en plomb, un etul

en or pour les amulettes et une bague, egalement en or.
Dans la categorie suivante on a reuni une lampe domplete et un debris

de lampe, une boucle en bronze et une applique en forme de croix, en metal blanc.
La d~rniere categorie est reservee a des objets en pie~Te, en forme de

calice, et dont l'appartenance chretienne n'est pas certaine.
Les petites croix, la boucle et le fragment de lampe peuvent etre dates

entre le IVe et le VIe s.
La caisse pour les amulettes pourrait appartenir a la fin du VIe s., ain si

que la bague, qui peut etre places avec plus de certitude entre les limites de ce
siecle, ainsi que la lampe trouvee complete.

Les objets en forme de caIice pourraient appartenir il la seconde moi tie
du VIe s.

Toutes les pieces proviennent des ruines du champ fortifie romano-byzantin
de Pîrjoaia (district de Constantza), ruines lavees par les eaux du Danube.

Leur presence, aussi bien que la presence des 19 petites croix provenant
du meme site, et deja publiees (Dacia IX, 1965, p. 419-425), leur diverses desti
nations, ainsi que la valeuT elevee de quelques-unes justifient la supposition qu'a
un certain temps apres l'edit de Milan une communaute chretienne durable
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et bien orgamsee s'est developpee il la frontiere entre la Petite-Scythie et la
Seconde-Mesie - il 28 km seulement de Durostorum et il 40 km d'Axiopolis 
vieux centres chretiens. Comme une pareille communaute ne pouvait exister
que dan,s un site urbain avance, les materiaux chretiens trouves il 'Pi:rjoaia
metten;t sou,s un nouveau jour le site â nom inconnu et pas encore explore,
situe il cet endroit du limes danubien.

La legende des figures

Fig. 1. Lampe (1); detail (2) ; fragment de lampe (4); petite croix en plomb (3 b) ;
fragments de croix (3 a, c) ; applique en forme de croix (3 d).

Fig. 2. Bijoux ; petite caisse pour amulettes (1-2) ; bague (3).
Fig. 3. Calices (1, 4) ; boucle (2). Detail de la bague de la fig. 2/3 (3).

CHRISTLICHE GEGENSTA.NDE AUS DER ROMISCH-BYZANTINISCHEN ZEIT
IN PÎRJOAIA - DOBRUDSCHA

Zusammenfassung

Es werden drei Kategorien von Gegenstanden beschrieben :
1. Gegenstande, die von den Christen getragen werden; 2. Haushalt- und

andere Gegenstande ; 3. Kultgegenstande.
Zur ersten Kategorie geh6ren: kleine Bleikreuzchen, ein Amulettenetui und

ein Ring, beide aus Gold.
Zur zweiten Kategorie geh6ren: ein ganz erhaltenes Ollampchen und ein

Bruchstlick von einem anderen, eine Giirtelschnalle aus Bronze und ein kreuz
formiger Beschlag aus weij:!em Metall.

Zur dritten Kategorie geh6ren kelchfOrmige Gegenstande aus Stein, deren
christlicher Charakter unsicher ist.

Kreuze, Giirtelschnalle und Bruchstiick der Lampedatieren zwischen dem 4.
und dem 6. Jh. Das Amulettenetui kann an den Ausgang des 6. Jh. angesetzt
werden, zusammen mit dem Ring, der ,ebenso wie die ganz erhaltene Ollampe
mit gr6[:lerer Gewir:!heit in die Grenzen dieses Jahrhunderts eingewiesen wer
den kann.

Dle kelchf6rmigen Gegenstande k6nnten der zweiten Halfte des 6. Jh.
angeh6ren.

Alle Gegenstande fand man in den Resten des von der Donau ausge
waschenen r6misch-byzantinischen Kastrums von Pirjoaia (Kreis Konstanza).

Durch ihre Anwesenheit und die der neunzehn kleinen Bleireuze, die aus
cler gleichen Siedlung stammen (ver6ffentlicht in Dacia, NS, IX, 1965, S. 419-425),
ihren verschiedenen Zweck und den gropen Wert, den einige davon besitzen,
rechtfertigen sie die Annahme, dal:l eine gewisse Zeit nach dem Edikt :von
iVlailand, an der Grenze zwischen Scythla minor und Moesia secunda - nul'
28 km von Durostorum und 40 km von Axiopolis entfernt - sich eine dauerhafte
und gut organisierte christliche Gemeinde entwickelte.

In Anbetracht dessen, dar:! eine Gemeinde nul' in einer entwickelten stad
tischen Siedlung existieren konnte, setzt das christliche Fundgut von Pîrjoaia die
Siedlung, die noch nicht erforscht wurde, deren Name unbekannt ist und die
an diesem Punkt des Donaulimes liegt, in ein neues Licht.

Bildererklarung

Bild.1. - Ollampe (1); Detail (2); Bruchstlick einer Ollampe (4); Bleikreuz
chen 3 b); Bruchstiicke von Kreuchen (3 a); kreuzfarmiger Beschlag (3 d).

Bild 2. - Schmuckgegenstande : Amulettenetui (1, 2) ; Ring (3).
Bild 3. - Kelche (1, 4); Giirtelschnalle (2); Detail des Ringes van Bild 2/3 (3).
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