CRUCI RELICVAR DE TIP BIZANTIN DESCOPERITE îN SUDU L
DOBROGEI
GHEORGHE l\L.\NUCU ADA:YI EŞTEA:\TU

În colecţiile Muzeului de I storie ş i Arheologic din Constanţa se află
câteva piese!, descoperir i mai vechi sau mai noi, care nu beneficiază de
co nd i ţ ii stratigrafice clare în măsură să ne permită o încadrare cronologică
mai . s trânsă, dar care ne of eră, repere interesante pentru iconografia acestor
ob iecte cu caracter de cult,
1. Constanţa . Dimensiuni : 4 X2,3 cm. Inventar 6262.
Este un exemplar de mici dimensiuni din care se mai păstre ază anrsul
şi inelul de prindere. Pe el apare, în relief, figura lui Hristos răstignit, în
picioare, îmbrăcat în colobium şi sprijinindu-se cu picioarele goale p e supjedaneum. Capul, uşor aplecat spre umărul drept , are deasupra o cruce mică,
cu br aţele egale ,
Crucea provine din col e cţiile vechi şi nu se cunoaşte decât că a fost
găsită p e t eritoriul oraş l\lui Con s tanţa 2 .
2, Hârşova, Dimensiuni: 4,5 x 2,1 cm. Inventar 13899.
Ne aflăm în fata un ei piese păs trate în întregime, tot de mici dimens iuni, cu reprez e ntări realizate în relief. Pe avers găs im figura lui Hristos,
în p icioare, răsti g nit, îmbrăcat cu p erizom (= îmbrăcăminte mai scurtă
care se opreşt e la genunchi), P c revers, conform iconografiei tradiţional e
pentru acest gen de obiecte, apare 1Iaica Domnului orantă.
Cnlcea a fost găsită în anul 1977, cu ocazia unei p eriegheze ef e ctuată
la poalele dealului pe care se află cetatea 3 ,
3 , Vahtl hti Traian. Dimensiuni: 6, 1 X 4,5 cm . Fără inventar.
Este un exemplar mai deosebit, cu imaginea incizată şi din care, din
păcat e , nu s-a păstrat decât o singură faţă: p e ea este redată figura Maicii
') P e n t ru a lte d escoperiri d in j u de ţ ul COIl,ta " ţa, v cz i Gheo rghe Miinucu A da m c~ 
t ea " " .. Pellce IX, 198 4, p , 375 - 388 , .
' ) Mulţumim· pe această cale coleg ului Mihai Irimi a, care ne-a oferit informaţii despre
acea s tă· .1' iesă.
.
.
:1) Date d espre condiţiile eie d escoperire ne-au fos t furnizate d e col egul Gh, Papll C,
că. ru ia ii mulţumim şi cu a c eastă ocazie.
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Domnului in p lclOare, orantă, î mbr ă cată cu un veşmânt lung ce-i ajunge
până la glezn e. În nimb , deasu pra capului , are patru puncte d ispuse simetric, argument d cisiv p entru id entificarea acestui personaj cu Maica Dom nului. Deasupra r"pului, p e toată l ăţi m ea braţului superior al crucii se află
şapte litere în scrierea greacă MHPAXTO, car e deşi sunt păstrat e foarte
bine, nu au putut fi citite. După cum rezultă şi din r edarea destul de neîndemănatic ă a Maicii Domnului, credem crc ne aflăm în fa ţa unui p rodus
ieşit din mâna unui me şte r local, car e necunoscând limba greacă, a copiat
incomplet şi greşit inscripţi a de pe crucea avută ca model.
Piesa a fost găsită în curtea unui sătean din comuna 'Valul lui Traian,
nu departe de valul mare de pământ 4 .
Constanţa. Analogii şi încadrare cronologică.
Crucile r elicvar cu r eprezent rtri în relief sunt frecvent întâln ite pe
teritoriul Dobrogei; cercetările arheologice întreprinse în diferite centre
dobrogene ca şi unele descoperiri întâmplătoare , ne oferă câteva repere importante pentru cunoaşt e r fa acestora .
Pentru teritoriul dintre Dunăr e ş i Mare, cea mai timpurie descoperire
(secolul al X-lea) pare să prov ină de la Capidava5 , în timp ce limita cronologică superioară o avem documentată pr in descoperirile de la Dinogetia Garvăn (prima jumătat e a sec. al XII-Iea)6; perioada de maximă răspân dire
este atinsă în sec . a l XI-lea , int erval de timp căruia îi sunt circumscrise
majoritatea pieselor cunoscute p ână în prezent?
Raportându-ne şi la exemplarele găs i te în afara Dobrogei, putem avea
o imagine mai completă despre perioada când acest tip a fost la "mo dă".
Cele mai vechi piese p ar să fi fost conf e cţionate în secolele VI-VII,
după cum ne demonstr ează exemplarul găsit la N iş-Jagodina Malo într-o
necropol ă ce-a funcţionat până spre sfârşitul secolului VIra. Începând cu
secolul al IX-lea şi până la sffuşitul secolului al XI-lea se poate "orbi de o
largă circulaţie a acestui tip, pentru ca in prima jumătate a secolulu i al
XII-lea să consemnăm o deplasare a pr ef erinţelor spre alte tipuri de reprezentări 9.

Pe baza acestor analogii şi raport;l.ndu-ne şi la alt e descoperiri arheo
logice, numismatice sau sfragistice H',cute la Constanţa, vom încerca o ;ncadrare cronologică a piesei aduse în discuţie.
') Crucea a fost recuperată de colegul G. Custurea, carC ne-a oferit şi datele rde ritoare la condiţiile de descoperire.
') Gh . Milnucu Adameşteanu, op . cit., p . 375-376, nr. 1.
G) Gh. Ştefan, 1. Barnea, :Maria Comşa, Euge n COJ11~a, Dinogetia 1. Aşezarea f( udaltimpucie de la Bisericuţa-Garviln, Bu c ureşti, 1967 , p. 362 .
7) . vezi nota 1.
e) Nagy Ti'lor, Folia Archaeologica, I - II, 1939, p. 226-228, fig. 1, 2.
9) Pentru o bibliografie cu ulti n1il e descoperiri de cruci relicvar, vezi Ghcorghi At an a sav, ValeTi Iotov, Dobrudja, 6, 1989, p. 81-97; Gheoghi Atanasov, Joc. cit., p. 28 -:l
Liudmib Donccva Petkova, Joc . cit., p. 51 - 65.
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A. La Constanţa a ex istat o sca lă impor tanţă ce pare să-ş i fi avut
începuturile - lucru ce mi se pare deoseb it de important - pe la j umătatea
secolului al X -lea, după cum ne-o dovedesc ş i numeroasele monede de la
Constantin VII şi Roman IIIO.
B . Locuirea se extinde pe o suprafaţă tot mai m are - dovadă numeroasele nuclee de locu ire cu fraglnente ccramice din secolele X-Xl, identificate pe teritoriul actualului oraş, precum ş i necropola de înhumaţie de
l ângă stadionul Portul , ce a funCţi on at în această p e rioadă.
C. Cumulând aceste informaţii, d in care o pondere deosebit de impotantă o au monedele b izantinel l , se poate aprecia dt locuirea se întrerupe
spre sfârş i tul secolului al XI-lea.
Corohorând informatiile oferite de toate aceste surse documen tare, putem presupune că aceasti cruce a aparţinut unui personaj ce a trăit Îl; a
doua jumăta te a secolului a l X -lea sau în prima jumătate a celui următo r.
Numărul r elativ m ar e de cruci relicvar răspând i te p e teritoriul Dobroge i,
materialul comun d in care sunt conf ecţio n ate, const ituie indicii care nu
par să pledeze pentru folosirea ei de către o Î naltă faţă b iseri ceas că, deş i la
Tomi s sunt at estaţ i doi mit ropo li ţi - Anicet ş i Vasile -în secolele X-XP 2.
HârşQva . Analogii şi încadrare cronologică.
Asupra acestui exemplar nu vom insista prea mult, deoarece se plasează pc coordonate cronologice şi t ipologice ase mănăto are cu piesa de la
Constanţ a .

Crucea r eli cvar de la H ârşova se detaş e ază în cadrul gru pului mare cu
figuri În r elief, datorită faptu lui că Hri stos apare îmbrăc at cu perizom13 ,
s ituaţi p. ce a fost semn a lat ă în Dobrogra doar o s ing ură dată la Nufăru ş i foarte rar printre descoperirile din afara t eritoriului ţării noastreH
10 )

peri oadă.

O trecere î n re"istă a izy oarclo r scri:;e şi a descoperirilor arheologice d in această
a fost fă cută. de Gh. :\Uill \1cU .\damc~tl'allU in T0111is - Constanţin, - Constanţa,

Pontica, xxn '.
") La mOll ed ele cunoscnte - \'ezi nota 10 - putem adăuga o colecţ i e formată de Paul
nă1căn escu, la Constanţa şi aflată in rrezent la )'luzcu l di n Brăila : 1. Constant in VII Roman II, D O\V, IH, 1, el. 6 , (950-959), in\'. 187; 2. ?\iceph or TI P h ocas, DO\'- , III,
1. e l. 1 sau 2 , inv. 1~ 7; 3. "ar. 2~a , 39-40, in\'. 150; 4. var. 39, inv. 155 ; 5. "ar. 40
a-b?, inv . 152; 6 - 9, var, 39-40, ilw. 148, 119 , 15 1, 153; 10 -11. el. n, in\'. 156 , 181;
J2-23. el. C. il1\·. 141, 157, 158, 1.59,160,16 1, 162 , 1153,182, 183, 184, 186; 24-25. cI. D,
il1\·. 164,180; 26 -28. Constant in X , Tip 1, i",·. 165, 166, 167; 29-30. Constan tin X, Tip 2,
inv. 168, 189 ; 3 1-32 Mihail YH , e l. H , in\'. 170 s i fără inv.; 33. Nichifor III, el. l,
in\' . 171.
'
1:!) I. Barn ea, ..Yoi date despre mitropolil'l T omiS/.dui, com unicare susţ in uHi 1a sesiu llea
Pontica, 1992 , el. ]. NesbiH, N. O ik onomides, Cala logllc o} bY~ (lnt-in e seals a.1 DHtllbari<m Oaks
in tlie Fogg !Vflt senJ11. of A-,.t, I, 'Washington, 1991, p . 180- 18 1.
a) Anicet, mitropolitul TomisnJui, datat larg I X-XI. Luând in considerare
izvoarele scrise şi descoperiri le arheolog ice ş i nunlismatîce, credenl că ace~t
interval se poate restrân ge la a doua jumătate a secolului al X-lea şi pâ n ă
sp re sfârş itul secolul ui a l XI-lea.
h) Vas ile, mitropolit a l Tomi su lu i, datat in secolul X I.
13) Gh . Mănuc u Adameştean u, Peuee, . IX, J9 8~, p. 379, pie sa aceasla al'are, in mod
er({!lat, ca hind de l a Medgidia.
") ibiclem.
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Fig. 1 -

Cruci relic\'ar descoperite la Hlrşova (1-2) , Valu l lui
Traian (3 - 4 ) .
Des croix reliquaires decou\"cr~es a Hirşo\"a (1 - 2) , Valul
lui Traian (3-4) .

De asemenea, mai trebuie amintită şi o altă descoperire făcută alGl,
tot o cruce cu figuri în relief , din care s-a păst r at doar reversup5.
.
O scurtă trecere În revistă a celorlalte descoper iri arheologice ne va
ajuta să precizăm, în limita cunoştinţelor noastre actuale, perioada de functionare a fortifica tiei .
,
Cercetările d~ suprafaţă şi sondajele efectuate au confirmat că cetatea,
con struită sau refăcută la sfâTsitul secolului a l X-lea, a esistat si în secolul
al XI-Iea 1G
"
.
15 )

Brătlei,

?\. Harţuch e ~i F . .-\.nastas iu, Ca talog se/ee /j'i) al
1976 , p. 270 - 271, catalog 559 .

colecţi~i

de [!J'he ol·-; gie a ilful elllui

şi Dane Serbănescu, scrv, 2 5, 1974, p. 47-70; 1. Barnea,
Din istoria Dobrogei, III, Bizantini, români ~i bulgari la Dunărea de Jos,
Bucureşti , 1971, p. 79-80, 213, 261. Cu o ca ~ia ce rcetărilor arh eol ogice de salvare din perioada 1990- 1992, pc panta vestică a dealulLli cetăţii , la cea . 50- 100 m. de cetate, a fost

"') Sebastian Marintz

Ştefall Ştefănescu,

descoperit un ed ificiu romana-bizantin supra.pus de un nivel fcudal timpuriu din care s-a
cercetat un bordei ce conţ i nea câteva fragrncnte de vase-borcan. I nformaţie, Oana Danlian
de la Instit utul de Arheologie din Bucureşti.
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Monedele bizantine descoperite aici, d eş i nu prea numeroase, ne oferă
câteva jaloane cronologice importante. Primele monede, atribuite clasei
A 2-A3 , ne suge r ează că locuirea s-a reluat după anul 989 sau chiar la începutul secolului al XI-lea. E ste vorba de 6 piese emise în timpul împăraţilor
Vasile II - Constantin VIII (976-1028), care se eşalonează astfel: var 3,
var 6 a, var 8, var 32, var 34 ?, var 47 17 . Pentru secolul al XI-lea , consemnăm o succes iune aproape n eîntr e ruptă în circulaţia mon e tară, cu o anumită
concentrare în prima jumătat e a acestuia: Roman III (1028-1034), el. B,
5 ex .1 8 , Mihail IV (1034-1041) cI. C, 6 ex. 19 , Constantin IX (1042-1055),
cI. D, 2 ex . 20, Constantin X (1059-1067), tipul 1, 1 ex. ş i tipul 2, 1 ex. 21 ,
Roman IV (1067-1071) 1 ex. 22 , Mihail VII (1071-1078), cI. R , 1 ex . 23 ,
N ichifor III (1078-1081), el. I, 3 ex 2! . Seria acestor descoperiri monetare
se încheie cu o mon E' dă clasa J emisă de împăratul Alexios I Comnenul
Într-o p erioadă ant erioară reformei sale monetare (1081-1092)25 .
Prezenţa unei singure monede de la Alexios I Comnenul, într-o perioadă când monedele acestui împărat sunt h ine documentate în Dobrogea 26
ne-ar put ea sugera că ac eastă aşezare şi- a încetat exist e nţ a la acest sfârşit
de secol, marcat de numeroase lupte între bizantini ş i p ecenegi .
Valul lui Traian. Analogii ş i încadrare cronologică.
Cea mai apropiată analogie o sem n al ăm la Capidava - o cruce întreagă ce are pe avers figura lui Hristos, iar pe revers, într-o manieră schematizată şi destul de neîndemânatică, este redată Maica Domnului (sec.
X-XI) . Coborând pe firul Dunării până la Dinogetia-Garvăn, ne oprim
asupra unei jumătăţi de cruce, cu un personaj redat foarte slab, identificat ,
după inscr ipţie , cu Maica Domnului (sec . XI-XII). Descoperiri ceva mai
numeroase s-au făcut la Păcuiul lui Soare, fiind datate în secolele X-Xl,
XIII-XIV27.
Spre deosebire de relicvarele cu figuri în relief, la care, de foarte multe
ori se poate m erge cu analogiile până la identitate, în cazul tipului cu figuri incizate, situaţ ia se prez intă cu totul altfel. Deşi numărul lor este foart e
mare, doar rareori putem m en ţ iona piese ce "se apropie" prin iconografie
ŞI printr-o redare oarecum asemănătoar e a persona jelor.
" ) A . Vertan, G . Custurea, Pontica, XI"I, 1983, p. 3.tl, nr . 752, var. 3, inv . 1508 1;
idem . , Pontica , XV, 1982, p . 282 ,
.523, var. 39-40?, in\'. 4637 l.
478, nr . 100, inv. 1373 1; A. I"er754, 755, 756, inv. 14912, H945,
14942, 14913.
19) A . Ye rtan, G . Custurea, Pontica, XV, 1982, p . 282, nr . 524 , in\'. 51099; idem. ,
Pontica, XVI , 1983, p . 3 11 , nr. 757,758,759,760,762, in\'. 14924,14966,14994 , 11957,14961
20) ibidem., p . 311, nr. 763, 764 , inv. 14985, 14938 .
21) ibidem ., p. 311, nr. 766,767, in\'. 1479-1, 14940.
22) ibidem . , p . 311, nr. 768, in\' . 14958.
23) ibidem . , p . 311 , nr. 769, in\'. 31337.
2&) ibidem., p. 311, nr . 769,770, i n \'. 21322, 45871; idem . , Pontica. , XV, 1982, p . 282,
fir. 525, in\'. 21394.
25) idem., Pontica , XVI, 1983, p. 311, fir. 771, in\'. 15008.
26) Gh . Mănu cu Adameşteanu, Peuce , X, 1992, p. 497- 555.
27) Petre Diaconu , Silvia Baraschi, Păcuiul I"i Soare . Aşezare medievală (secolele
XIII - XV) , \'01. II, Bucureşti, 1977, p. 125-133.

nr . 750, var. 32, i n\' . 14908; nr. 751, var. 47, in\'. 14791;
var. 7 (nu 21), inv. 18917; nI. 521 , var. 8, inv. 48918; nr .
18) R. Ocheşeanu, Gh . Papuc, Pontica, V, 1972, p .
t an, G . Custu rea, Pontica, XVI, 1983, p. 311, nr. 753,
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Crucile relicvar incizate au cunoscut o largă circulaţie în timp şi în
spaţ iu , încadrarea lor cronologică, numai pe baza analogiilor, fiind deosebit
de relativă şi controversată. Foarte multe piese timpurii provin din Asia
Mică si sunt datate în secolele VI-VII, dar, deocamdată, cunoastem foarte

puţin~ care să fi fost găsite într-un context care să se preteze la

'0 astfel de
datare.
Este interesant de observat că, spre deosebire de cele cu figuri în relieL
care nu mai sunt "la modă" din secolul al XII-lea acestea continuă să fie
executate şi în cursul secolelor XIII-XIV.
O altă trăsătură majoră, care le diferenţiază, o constituie iconografia
variată, însoţită de cele mai multe ori, de o inscripţie; acum sunt redate şi
figurile unor sfinţi - Gheorghe, Dimitrie, Ioan, ŞtefaI?-, Petru, şi ca o excepţie sfânta Veronica, r ezultat, credem noi, şi al executării lor în mult
mai multe ateliere răspândi te pe o mare arie geografică.
Dintr-un astfel de atelier provincial trebuie să fi i eşit şi crucea relicvar
de la Valul lui Traian, care pe baza analogiilor se poate atribui secolelor
X-XI , dar cu posibile prezenţe până în secolele XIII-XIV.
Deşi a fost găsită în ve cinătatea valului mare de pământ, nu credem
că prezenţa ei poate fi pusă în legătură cu etapa construcţiei acest ei fortificaţii, şi când spunem aceasta ne gândim la faptul că peste 95% din descoperiri s-au făcut în centrele fortificate sau în aglomerările urbane de pe limesul dunărean sau maritim . Descoperirile făcute în altă parte - Victoria,
insula Bisericuta, se află în vec inătatea unor astfel de centre sau cum sunt
cele de la Ciob~nu sau Valul lui Traian, constituie piese pierdute de proprietarii lor.
în finalul acestei prezentări scurte, deşi nu am putut aduce elemente
noi care să ne ajute la o încadrare' cronologică mai strânsă, considerăm un
câştig prezentarea unor noi piese descoperite în sudul Dobrogei, din localităţi a căror istorie este mai puţin cunoscută.

DES CROIX-RELIQUAIRE DE TYPE BYZANTIN DECOUVERTES AU SUD
DE LA DOBROUDJA

Resume
L'auteur presente trois croix-reliquaire de type byzantin decouverte it Constantza,
et Valul lui Traian. Les deux premieres sont decorees de representations en , eli el et la
troisieme avec l'image de la sainte Vierge incisee et portant l'inscnption MHPAXTO. Toutes
ces pieces se datent aux x-e-XI-e siecles et sont conservees dans les collections du Musee
d'histoire nationale et d 'archeologie de Constantza.
Hâ rşova

