IMPORTURI CREŞTINE ROMANO·BIZANTINE
LA NORDUL DUNĂRII DE jOS
DAN GH.TEODOR
În evoluţia societăţii locale din regiunile de Ia nordul Dunării de Jos, un rol important şi

uneori detenninant 1-a avut creştinismul.

Răspândit în Sciţia Minor încă din secolul I ca urmare a misiunii evanghelice a
Sfântului Apostol Andrei sau spontan, începând din aceeaşi vreme şi în alte părţi ale spa�ului
carpato-dunărean, prin intermediul militarilor şi negustorilor romani, creştinismul a cuprins Ia
început doar grupuri restrânse de oameni. După &lictul din Milano, când noua religie este
tolerată în imperiul roman, devenind ulterior religie de stat, creştinismul va ci.moaşte curând un
considerabil progres. Organizarea unor temeinice centre eclesiastice în cuprinsul posesiunilor
romane din regiunile Dunării de Jos, în Dalma�a. Daciile sud-dunărene, Moesia sau Sciţia
Minor, a tăcut posibilă difuzarea pe scară tot mai largă a creştinismului şi în zonele

daco

romane de la nordul fluviului. Episcopii le din Sciţia Minor mai ales au organizat constant, încă
din secolul al IV-lea, un sus�nut
acţiuni de evanghelizare

misionarism

printre locuitorii din teritoriile vechii Dacii,

care s-au dovedit benefice pentru romanici îndeosebi, şi pe care ni le

înfăţişează, în mai multe rânduri, izvoarele scrise din veacurile IV-VI d.Hr. 1
Alături de intensa activitate religioasă desfăşurată la nordul Dunării de Jos de către
preoţi, călugări şi horeo-episcopi, un important aport a fost adus de către numeroşii prizonieri
sau transfugi latinofoni şi creştini din imperiul roman despre care, de asemenea, avem unele
2
inforrna�i din sursele scrise ale vremii •

O

atare activitate pe tărâm spiritual în ceea ce priveşte etapele, căile şi intensitatea

desfăşurării creştinismului a putut fi bine ilustrată şi prin intermediul descoperirilor
arheologice, care au scos la iveală o serie de vestigii de o deosebită importanţă, unele produse
în centrele meşteşugăreşti ale imperiului şi importate de localnicii de la nordul Dunării de Jos,

ca urmare a intenselor şi multiplelor legături cu lumea romano-bizantină.

Nwnărul şi diversitatea acestor importuri nu este foarte mare, piesele nefiind în mod

egal repartizate teritorial, dar ele ilustrează neîndoielnic strânsele rela�i economice şi religioase
care au existat constant între zonele din nordul şi sudul Dunării.

În ansamblul vestigiilor de factură creştină atestate la nordul Dunării de Jos, alături de

produsele atelierelor romano-bizantine importate sunt documentate şi destul de numeroase
1

Epiphanios, Contra tuturor ereziilor. 70, 1 . 1 ; 14, 5; 5, 2, în F.D.H.R, Il, Bucureşti, 1970, p. 173-1 75;

Orosius, Historiarum adversos paganos, VII, 33, 99, în F.D.H.R, II, p. 197; Zosimos, Istoria
contemporană. IV, 34. în F.D.H.R.ll, p. 200-20 1; Socrate Scolasticul, Istoria bisericească, Il, 4 1,
cf. Em. Popescu, Creştinismul în Eparhia Buzăului până in secolul al VII-lea, în Spiritualitate şi
istorie la intorsura Carpaţilor, 1, Buzău, 1983, p. 265.
2 Em. Popescu, Creştinismul pe teritoriul României până în secolul al VII-lea in lumina noilor
cercetări, în Mitropolia Banatului, XXXVII, 4, 1987, p. 37, nota 8; D. Gh. Teodor, Creştinismul la est
de Carpaţi de la origine până în secolul al XIV-lea, laşi, 1 99 1 , p. 28, nota 1 06.
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piese făwi� de meşterii locali, care au imitat, în multe cazuri, originalele venite din imperiu.
Unele obiecte creştine au fost lucrate însă şi de către meşteşugari romano-bizantini itineran�,
care le-au executat probabil la comandă, în funcţie de necesită�le spirituale ale diverselor
comunită� religioase.
În categoria importwilor romano-bizantine creştine trebuie incluse în primul rând
obiectele care au seiVit Ia oficierea seiViciului religios. Între acestea sunt de men�onat vasele
liturgice din metal sau lut, linguriţele euharistice din metal, instrumentele pentru imprimat
pâinea rituală (prescumicere), cădelniţe, candelabre, vase pentru păstrat uleiul sfănt sau relicve
ale unor martiri şi opaiţele din metal şi lut.
În ceea ce priveşte vasele liturgice din metal, până în prezent sunt cunoscute o cană din
argint, descoperită la Botoşani (împreună cu trei lingwiţe)3 şi o cană şi un mic lighean din
bronz, ambele aflate Ia Biertan4• Asemenea vase datează, în general, din perioada secolelor
IV-VI. Alătwi de vasele amintite trebuie men�onate şi trei străchini (cupe ?) fragmentare
lucrate din lut, socotite potire euharistice5, descoperite la Moigrad (Porolissum) şi
Sarmisegetuza Ulpia Traiana6• Unul din exemplarele aflate la Moigrad are incizată şi o
inscrip�e asemănătoare aceleia de pe cunoscutul candelabru de Ia Biertan7• Vase de acest tip
sunt încadrate cronologic în perioada secolelor IV-V şi au bune analogii în întreaga lume
romană8•
O deosebită importanţă o au lingwiţele euharistice din metal. Două exemplare din
argint provin de la Orşova (Dierna)9, alte trei au fost descoperite la Botoşani împreună cu vasul
de argint menţionat mai sus10, un exemplar din argint provine de la Cioara-Deleni11, altul tot
din argint de la Buciumi12 şi un alt exemplar de acelaşi fel scos la iveală într-o localitate
necunoscută din Transilvania13 O linguriţă de bronz cu căuşul perforat a fost descoperită în
aşezarea de la Davideni14• Asemenea obiecte cu o importanţă aparte în ritualul seiViciului
3

L. Matzulevitch, Byzantiniscbe Antike Studien auf Grund der Silbergeflisse der Ennitage, Berlin

Leipzig, 1929, p. 118; A. Bank, L'art byzantin dans les musees de I'Union Sovietique, Leningrad,
1977, p.286, pl. 29/a, f.
N. Gudea. 1. Ghiurco, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988, p. 138.

4

�Ibidem. p. 138-140.

6 Ibidem, p. 141.
7 Ibidem, p. 137 cu bogata bibliografie a descoperirii.

8 N. Duval, Recherches an:heologiques a HaKira, Paris, 1975, no. 28; N. Gudea, L Ghiun::o, op.cit, p. 6Q.68.

9

R. Aorescu, 1. Miclea, Tezaure transi.lvane la Kunsthistorische Museum din Viena, Bucureşti, 1979,
p. 38-39, no. 76-77, fig. 31, 32.
10
Vezi nota 3 şi D. Gh. Teodor, op.dt, p. 157. fig. 4.
III . g. 2-3.
11 N. Gudea, 1. Ghiurco, op.dt, p. 160, pl. XXXVIA
12
M. Rusu, Paleocreştinismul în Dacia Romană, în EphemNap, I, 1991, p. 90, pl. Xl/8.
13 M. Gramatopol, Dada Antiqua, Bucureşti, 1980, p. 266, no. 151, pl XXVIII/7.
14 1. Mitrea, Comunităţi creştine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei, în Pontica,
XXVIII-XXIX, 1995, 1996, p. 231, fig.l/5.
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religios au numeroase similitudini în multe regiuni ale imperiului, fiind atribuite, în general,
perioadei secolelor IV-VI15
Alături de piesele menţionate, o tot atât de mare importanţă o au tiparele pentru imprimat
pâinea rituală. Obiecte cu această destinaţie lucrate din lut au fost atestate la Palatca16, Jabăr17 şi
Alcedar18 Unele observa�i stratigrafice ale descoperirilor amintite mai sus, ca şi analogiile cu
piesele din unele zone ale imperiului le plasează cronologic în epoca secolelor N-V19
O cădelniţă din bronz, păstrată fragmentar, a fost descoperită într-un depozit de unelte
şi arme atribuit secolelor X-XI, aflat Ia Coşna-Fioreni20 Acest tip de cădelniţă este însă mai
vechi, datând din secolele V-VI, piese asemănătoare fiind întâlnite în Orientul Apropiat (tip
sirian), unde probabil au şi fost produse21 Uzura evidentă pe care o prezintă exemplarul de la
Coşna-Fioreni şi prezenţa sa într-un depozit de mai târziu, arată folosirea lui vreme
îndelungată.
Din categoria obiectelor întrebuinţate curent în desfăşurarea ritualurilor creştine fac
parte şi recipientele pentru păstrarea uleiului sfănt sau a sângelui unor martiri (ampulla.
eulogia). Asemenea piese cu o deosebită însemnătate pentru viaţa religioasă a comunităţilor
creştine, în general, erau în acelaşi timp extrem de preţioase, fiind greu de procurat. Din
această grupă de obiecte creştine sunt cunoscute exemplarele în formă de peşte (socotite de
unii opaiţe) omate cu monograme creştine, unul lucrat din bronz, descoperit Ia Lipova22 şi
altul din lut, provenit dintr-o localitate necunoscută din Banar3, ambele datând din secolele
IV-Ve4• Două exemplare în formă de ploscuţă, lucrate din lut, având ca principal ornament
pe Sf'antul Mina au fost descoperite la Orşova25 şi la Moigrad26• O piesă de acelaşi tip lucrată
din plumb, omată cu cruci şi motive geometrice, datată ini�al mult mai târziu (dar în realitate
mai timpurie) a fost descoperită la laşi27 Adăugăm la acestea un filacteriu găsit într-un
15 H. W. Btlhme, LOtfelbeigabe in spiitromischen Gribern nordlich der Alpen, în Jahrbuch das
Romisch-Gemumischen Musewn Mainz, 1 7 ( 1979),1972,p. 1 72-200.
16 1. Hica-Câmpeanu, Das Giiberfeld aus dem 4. Jh. u. Z. von Palatca (Kreis Cluj), în Dacia, N.S., 20,
1976, p. 27, 34-35,fig. 3; 9/2-3.
17 1. Stratan, Pristornic paleocreştin descoperit la Jabăr, în Mitropolia Banatului, 3 1 , no. 1 0- 1 2,
1980,p. 741-743.
18 D.Gh.Teodor, op.cit, p. 155,fig. 3/ l.

19 O. Wulf, Altchristliche und mittelalterische byzantinische und italienische Bildwerke, 1,
Altchristliche Bildwerke, Berlin, 1909, p. 274-281, pl. LXX.

20 D. Gh.Teodor, op.cit., p. 94, fig. 1 7/4.
21 M.C. Ross,Catalogue of Byzantine and Early Medieval antiquites, în Dwnharton Oaks Collection,
1, Washington, 1962,no. 43-44, pl. XXXIII/46- 48.

22 N. Gudea, l. Ghiurco, op.cit, p. 146-147.

2� Ibidem, p. 159.

24 Ibidem, p. 159-160.
25

D. Benea, Noi piese paleocreştine din colecţia Muzeului Banatului, în Mitropo/ia Bmuuului, 1986,
30, 1-2, p. 4248. fig. l.
26 Ibidem. p. 44. fig. 2.
27 V. Macarie. Un vas bi7Jlntin de cult descoperit la laşi, în SCNA, 32, 1981,2, p. 299-302; D. Gh. Teodor,
op.cit, p. 93, fig. 18/7.
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mormânt la Sărnta Monteoru28 Toate aceste obiecte sunt datate în secolele V-VI şi au
numeroase analogii în regiunile Egiptului, Palestinei şi Siriei, unde au fost în principal
produse29.
Între importantele obiecte liturgice a fost inclus şi cunoscutul

donarium aflat la

EGO ZENO/ VIVS VOT/ VM
POSVI şi dintr-un disc traforat în forma simbolului CID-RO, ambele lucrate din bronz, piese
Biertan30 alcătuit dintr-o tăbliţă votivă cu inscripţia ajurată

care au făcut sigur parte din candelabru! unei biserici din zona localită�i men�onate.

Tot în aceeaşi grupă de obiecte liturgice au fost incluse şi opaiţele lucrate din bronz sau
din lut Forma lor este destul de diversificată, ca şi elementele simbolice creştine cu care sunt
omamentate. Se întâlnesc opaiţe din lut decorate pe disc cu un porumbel şi ramura de măslin

i 1, cu chrismon (Turda, Gomea, Transilvania)32, cu peşti sau delfini
(Veţe� Alba Iuliai3, cu cruci (Reşca, Celei, Răcari, Alba Iulia, Bumbeşti, Ilişua etc.)34 sau

(Poiana, Barboşi, Reşca

exemplare având toarta în formă de cruce (Orşova, Celei, Feldioara)35 De asemenea, sunt

cunoscute şi piese care au simboluri zoomorfe creştine pe disc, cu mâner antropomorf sau cu
cruci pe fund36 Alături de opaiţele de lut s-au descoperit şi exemplare lucrate din bronz, în
formă de porumbel sau păun, simple sau cu toarta în formă de cruce (Gherla, Moigrad, Dej,
Resca, Luciu)37. Analogiile în lumea romană sunt foarte numeroase, încadrarea cronologică a

diverselor tipuri fiind limitată tot în perioada secolelor IV-ves.

Pe lângă obiectele men�onate mai sus folosite Ia oficierea serviciului religios au fost

importate din imperiu o serie de produse de factură creştină, precum cruciuliţele pectorale sau
pandantivele cu însemne creştine lucrate din bronz sau plumb (Raşcov, Davideni, Ruginoasa,
28

Eug. Zaharia, Staţiunea arheologică de la Sărata Monteoru, în Studii şi cercetări de istorie buzoiană,

Buzău, 1973, p. 28.
29 O. Wulf, op.cit, no. 1 385- 1 386; O. M. Dalton, Byzantine Art aod Archeologiy, Oxford, 1 9 1 1 ,
p . 623-625; K. Wessel, Ampulen, în Reallex.z.by::;.Kunst., l , Stungart, 1963, p . 1 38- 142; idem,
Eulogia, în Reallex.z.byz.Kunst., 1 1, Stuttgart, 1968, p. 427-434.
30 Vezi nota 7.
3 1 S. Sanie, Civilizaţia romană de la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec.
II i.e.JL-111 e.JL), laşi, 198 1 , p. 1 60, pl. 45/2 a-b; N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit, p. 1 59, pl. XIIA.f.f.
1; M. Rusu, op.cit, p. 90, pl. V/1 .
32
N. Gudea, 1 . GhiWt:O, op.cit, p. 148-155; M . Rusu, op.cit, p. 90, pl. V/6-7, 9, 1 1 ; Vl/2 6-7; VIII/3, 6, 10.
33 M. Rusu, op.cit., p. 90, pl. V/2; VI/3.
34 N. Gudea, 1. GhiWt:O, op.cit, p. 148-155; M. Rusu. op.cit, p. 90, pl. V/6-7, 9, 1 1; Vl/2 6-7; VIII/3, 6, 10.
35 D. Tudor, Sucidava. Une cite daco-romaine et byzantine en Dacie, Bruxelles, 1%5, p. 1 1 1. 1 14,
fig. 29/1, 4; N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit., p. 1 5 1 , 202, 205, pl. XXXVli/G.s.9- 10.
36 N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit., p. 153-155.
37 V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, în ARMSI. XXXVI , 1913, p. 68, pl. IX/2; D. Tudor,
Oltenia Romană, Bucureşti, 1942. p. 83, fig. 19; N. Gudea, 1. Ghiurco, op.cit., p. 143- 147, pl. IV.
�8 O. Wulf, op.cit, p. 1 69, pl. XXX; H. Menzel, Antike Lampen in Romisch-Germanischen
Zentral Museum zu Mainz, Mainz. 1960, p. 106-1 1 3, fig. 92-93; Al. Badowy, Coptic Art and
,

,

Archaeology: The Art of the Christian Egyptians from the Late Antiquity to the Middle Age,

London. 1978. p. 325-:n7. pl. V; VI.
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l9, inelele prevăzute cu placă

(cruci, porumbei) lucrate din argint, bilon sau bronz (Bârlăleşti, Budureasca, Moigrad, Sacoşul

Turcesc, Caraş Severin etc.t 0 şi medalioane cu imagini biblice (Mihălăşeni), vestigii încadrate

de Ia caz la caz în limitele secolelor IV-VI, în funcţie de tip şi de contextul arheologic în care au

fost descoperite.
Tot pe calea legăturilor comerciale cu unele centre ale Imperiului au putut fi procurate
şi unele obiecte vestimentare şi de podoabă omamentate cu simboluri creştine, precum unele

tipuri de catararne41, fibule42, cercei43, multe dintre ele imitate şi de meşterii locali. Fireşte,
asemenea obiecte de factură creştină sunt în realitate mult mai numeroase în regiunile de la
nordul Dunării de Jos, în cea mai mare parte fiind descoperite întâmplător. Faptul că multe nu
au precizat contextul arheologic

făcut ca ele

din

care provin sau nu prezintă analogii tipologice clare au

să rămână până în prezent inedite, limitând astfel într-o anumită măsură alcătuirea

unui repertoriu.
Desigur, din diferite centre meşteşugăreşti ale imperiului, unele comunită� creştine de

Ia nordul Dunării de Jos au importat şi alte obiecte folosite în practica religioasă creştină,
precum amuletele din sticlă cu imagini creştine sau vase din metal pre�os (argint mai ales),
cum sunt cănile, castroanele, cupele sau tăvile rituale,

care făceau constant parte din averea

lăcaşurilor bisericeşti şi care, în perioadele deosebit de tulburi, au fost ascunse cu grijă44•
39

V. Teodorescu, Centre meşteşugăreşti din sec. VNI-VII e.n. în Bucureşti, în Bucureşti, IX, 1972,

p. 85, fig. 6/8; 1. Mitrea, Influenţele bizantine în cultura materială şi spirituală din regiunea
subcarpatică a Moldovei în secolele VI-IX, în SCJVA, 30, 1 979,2, p. 1 52- 1 54, fig. 3/1 ; N. Gudea,
1. Ghiurco, op.cit., p. 1 75-176, 1 8 1 - 1 82, pl. XVIUB.e. 1 , B.e.2, B.f.f. 1 ; V.D. Baran, Praiskaja
kul'tura Podnestrov'ja (po materialam poselenij u.s. Raskov), Kiev, 1 988, p. 29, pl. 29,tab. 2;
D. Gh. Teodor, op.cit, p. 86-87, 1 6 1 - 1 62,fig. 7/2-4.
40 D. Gh. Teodor, Elemente şi influenţe bizantine în Moldova în secolele VI-XI, în SCJV, 2 1 , 1970,
p. 112, notele 35 şi 74; Em. Popescu, op.cit., Buzău, 1983, p. 275, fig. 2/2; N. Gudea, I. Ghiurco,
op.cit., p. 173-175.
4 1 D. Gh. Teodor. Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunăreano
pontic, în ArlzMohi, XIV, 199 1 , p. 1 17- 138.
42 1dem, Consideraţii privind fibulele romano-bizantine din secolele V-VII e.n. în spaţiul carpato
dunăreano-pontic, în ArlzMold, XII, 1 988, p. 197-221 ; idem, Fibule "digitate" din secolele VI-VII în
spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în ArllMold, XV, 1992, p. 1 19-152: idem, Fibules byzantines des
V-VIr dans l'espace carpato-danubiano-pontique, în Entdes byumtines et post-byzamines, IIL 1997,
p. 69-91 .
ldem, Cercei cu pandantiv stelat din secolele V-VIII d.Hr. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în
ArhMold, XVIII. 1995, p. 187-196.
44 Ca de exemplu tezaurele bisericeşti de la Sucidava-Constanţa sau Sânnicolaul Mare-Arad,
cf. A. Rădulescu, T. Cliante; idem, Tezaurul de la Sucidava-Izvoarele Gud. Constanţa), în Pollfica, 19,
1986, p. 127-158; idem, Le tresor de Sucidava en Mesie Seconde, în RA, 1988,2,p. 357-583; M. Rusu,
Tezaurul de la Sânnicolaul Mare, noi puncte de vedere. în Al/AC, XXVII, 1985-1986, p. 31-66.
43
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Necesitatea de a asigura obiectele destinate seiViciului religios sau uzului personal al

dreptcredincioşi lor este ilustrată şi de descoperirea unor adevărate ateliere locale45, cu tipare şi
matriţe din piatră, metal, lut sau os folosite pentru turnat în serie cruciuliţe, pandantive şi alte
obiecte omamentate cu simboluri creştine, făurindu-se în multe cazuri produse de bună calitate.

Unele din aceste piese aparţin

fără îndoială şi unor meşteri itineran� veni� din Imperiu, cum

este de exemplu cazul descoperirilor de la Felnac46, de la Costeşti47 sau Bem3Wvka48•
Tipare simple sau mai complicate pentru produs obiecte creştine sau ornamente
specifice sunt cunoscute în numeroase locuri (Botoşana, Davideni, Traian, Rădeni, Răcoasa,
Izvorul Dulce, Budureasca, Olteni, Bucureşti-Străuleşti, Cristur, Sâruniclăuş, Celei etcl9,

dovedind o intensă activitate locală în perioada secolelor V-VI mai ales.

La descoperirile amintite se adaugă numeroase amfore, de diferite tipuri, datate în

secolele IV-VI, care au incizate, ştampilate sau pictate ini�ale sau simboluri creştine, cum sunt

exemplarele descoperite la Celei, Târgu Secuiesc, Drăgeşti, Poieneşti, Vădeni etc.50

Obţinerea diverselor obiecte creştine amintite, ca şi a altora având o destina�e diferită,
laică (unelte, stofe, amfore sau diferite alte produse etc.) a fost posibilă datorită existenţei unor
vechi şi importante drumuri comerciale

care legau zonele de la nordul Dunării de Jos cu

putemicele centre de producţie meşteşugărească din Italia, Peninsula Balcanică, Orientul
Apropiat şi nordul Afiicii.
Pe baza analogiilor cu piesele produse

în

unele centre

din

Imperiu şi a răspândirii la

nordul Dunării a tipurilor de obiecte importate, reiese că în perioada secolelor IV-VI continuau
să fie active două căi principale de circula�e a unor asemenea produse, una răsăriteană

străbătând Mediterana de est, Marea Egee şi Marea Neagră şi o alta apuseană,

care traversa

Sicilia, Marea Adriatică, Dalma�a şi Moesia, evident ambele cu ramificaţii. Prin ruta

răsăriteană circulau

mai

ales produsele centrelor din Egipt, Palestina, Siria, Grecia estică şi

Capadocia, iar prin acea apuseană produsele zonelor cartagineze, ale Siciliei, Italiei, Greciei
vestice şi Dalma�ei. Multe obiecte erau produse şi exportate şi de centrele mai apropiate
zonelor nord-dunărene, precum Constantinopolul, Tesalonicul, Atena sau Corintul, care
foloseau frecvent rutele comerciale din interiorul Macedoniei, Traciei, Moesiei, Dalma�ei
Sci�ei Mino� 1•

sau

Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul
Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Hr., laşi, 1996,p. 29-34, fig. 1 4-22.
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Numărul şi diversitatea acestor importuri de factură creştină, între care un loc aparte îl
ocupă obiectele utilizate la oficierea serviciului religios, dovedeşte existenţa unor numeroase şi
bine organizate comunităţi creştine. Descoperirea vaselor pentru păstrarea uleiului sfânt,
filacteriul, anwnite tipuri de cruci pectorale, vasele rituale şi alte elemente evidenţiază o viaţă
creştină intensă, cu strânse şi continui legături cu instanţele religioase din posesiunile
imperiului de la sud de Dunăre, în care un rol important I-au avut episcopiile din Sciţia Minor,
Moesia şi Illyricum.
Prin aceste multiple şi permanente relaţii cu creştinătatea romano-bizantină s-a putut
asigura continuitatea operei de evanghelizare a populaţiei locale, contribuindu-se esenţial la
consolidarea unei mentalităţi religioase superioare, factor fundamental în desfăşurarea şi
defmitivarea procesului de rornanizare.
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lmportations chn!tiennes romano-byzantines au nord du Bas Danube

Resume

A oote des informations foumies par les sources ecntes du IF-VI"""' siecles ap. J.C.

concernant la penetration et la diffusion du christianisme dans les regions du nord du Bas
Danube, une importance tout particuliere l'ont les decouvertes archoologiques de nombreux et

diverses vestiges de nature chretienne. Une belle part de ces vestiges est arrive dans ces regions
comme importations des zones mediterraneennes de l'empire.

De la categorie de ces importation il faut retenir tout d'abord les objets qui ont servi a la

celebration du service divin. Parmi ceux-ci nous mentionnons les vases liturgiques en metal ou

glaise, les cuilleres pour la communion, travaillees en metal, les moules de glaise pour preparer
le pain rituel, les encensoirs, candelabres, vases pour la conservation de l'huile beni ou des
reliques de certains martyrs, les lampes de metal ou argile a symboles chretiens et certains

types de croix pectorales. Pareils vestiges sont connus ă Botoşani, Moigrad, Palatca, Jabar,
Orşova, Davideni, Biertan etc.

A cote des objets susmentionnes on a importe aussi des objets cruciformes, medaillons
en verre, objets de vetement et de parure a symboles chretiens, tout comme ceux decouvertes a
Rascov, Davideni, Moigrad, Budureasca, Celei, Alba Iulia etc. Beaucoup de ces irnportations
ont ere irnitees par les artisans locaux ou bien ont ete realisees par les artisans venus de

1' empire, qui travaillaient a commande pour certaines communautes chretiennes pareilles
pieces selon modeles de divers centres de 1' empire.
Sur la base des analogies avec les pieces produites dans le monde roman et de la
repartition territoriale de ces importations on a etabli que dans la peri ode des yerre-VI"""' siecles

ap. J.C. les comme�t ont utilise deux voies principales, l'une de !'Orient et l'autre de
!'Occident, chacune a plusieurs ramifications.

La voie d'Orient liait les centres de production de la zone de la Mediterranee d'est

transitant vers le nord du Bas Danube des objets fabriques en Egypte, Cappadoce, Grece d'est
et de la Schytie Mineure. Sur la voie d'ouest on transportait des produits des centres
carthaginois et de la Sicile, Italie, Grece d'ouest et de la Dalmate. Les ramifications de ces deux

voies se trouvaient surtout dans la Peninsule Balkanique, a travers elles circulant les produits
des ateliers de Constantinopole, Athenes et Thessalonique. L'existence de ces importations

romano-byzantines a oote d'objets chretiennes fabriques par les ateliers locaux temoigne une

vie chretienne intense et bien organisee au nord du Danube, a multiples et perpetuelles liaisons
avec la civilisation de l'empire.
Dans le cadre de cette large action spirituelle un râie important l'ont eu les eveches de
Schytie Mineure et Dalmate.
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Fig.l. Principalele căi comerciale romana-bizantine în secolele N-VI d.Hr.
Fig. l . Les principales voies cornrnerciale romano-byzantines dans les IV"-vt• siecles ap. J.C.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Fig.2. Obiecte liturgi� lucrate

din

bronz datând

din secolele V-VI. 1, Biertan; 2, Coşna

Aoreni; 3. Palatca.
Fig.2. Objets liturgiques travailles en bronz des V"-Vf siecles. 1, Biertan; 2, Coşna-Floreni; 3,

Palatc.a.
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Fig.3. Tipare de lut pentru preparat pâinea rituală (1-3) şi linguriţe euharistice din argint (5-9) şi
bronz (4), din secolele IV-VI. 1, Palatca; 2, Jabăr; 3, Alcedar; 4, Davideni; 5, Orşova;
6, Buciwni; 7-9, Botoşani.
Fig.3. Moules de glaise pour preparer le pain rituel (1-3) et cuilleres euharistiques (5-9) datant
des IV•-vi• siecles. 1, Palatca; 2, Jabăr; 3, Alcedar; 4, pavideni; 5, Orşova; 6, Buciumi;
7-9, Botoşani.
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Fig. 4. Vase pentru păstratul uleiului sfinţit sau relicvele unor martiri, din secolele IV-VI.
1, Banat; 2, Orşova; 3, Moigrad; 4, laşi.
Fig. 4. V.oses pour la conservation de l'huil!! hP.ni nu dl'! rt'ligues: de certains I'I'Wtyrt; de� IV�-VI"
siecies. 1, Banat; 2, Orşova; 3, Moigrad; 4, Inşi.
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Fig.S. Opaiţe din bronz cu simboluri creştine, din secolele IV-VI. 1, Moigrad; 2, Luciu; 3, Dej.
Fig.S. Lampes en bronz a symboles chretiens, des �-vr siecles. 1, Moigrad; 2, L uciu; 3, Dej.
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Fig.6. Opaiţe din lut cu simboluri creştine, din secolele IV-VI. 1-2, 9, Celei; 3-4, Transilvania;
5-6, Alba Iulia; 7, Barboşi; 8, Bumbeşti.
Fig. 6. Lampes en terre glaise a symboles chretiens, des IVe-VIe siecles. l-2, 9, Celei;
3-4, Transilvania; 5-6, Alba Iulia; 7, Barboşi; 8, Bumbeşti.
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Fig.7. Cruci pectorale, pandantive, aplici şi inele cu simboluri creştine, din secolele IV-VI.
1, Davideni; 2, Ruginoasa; 3, 9-10, Moigrad; 4, Reşca; 5-6, Raşcov; 7, Cândeşti; 8, Drobeta
Tumu-Severin; 11, 13, 15, Budureasca; 12, Celei; 14, Bârlăleşti.
Fig.7. Croix pectoreles, pandantifs, apliques et bagues a symboles chretiens, des IV"-Vr
siecles. 1, Davideni; 2, Ruginoasa; 3, 9-10, Moigrad; 4, Reşca; 5-6, Raşcov; 7, Cândeşti;
8, Drobeta Tumu-Severin; Il, 13, 15, Budureasca; 12, Celei; 14, Bârlăleşti.
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Fig. 8. Tipare din bronz şi lut pentru turnat obiecte de cult creştin, datând din secolele V-VI.
1, 3, Felnac; 2, Botoşana; 4, Bucureşti-Străuleşti; 5, Răcoasa; 6, Olteni; 7, Budureasca;
8, Izvorul Dulce; 9, Traian; 10, Cristurul Secuiesc.
Fig. 8. Moules en bronz et en terre pour mouler des objets de cult chretien, datant des V"-vr
sic!:cles. 1, 3, Fehtac; 2, Hoioşa.na; 4, Bucureşii-Sirluleşl.i; .5, IUcua�;a; 6, Olieni; 7, Dwlureasca;
8, Izvorul Dulce; 9, Traian; 10, Cristurul Secuiesc.
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