SECOLUL AL VI-LEA ÎN ISTORIA CREŞTINISMULUI
LA EST DE CARPAŢI.
DATE ARHEOLOGICE ŞI CONCLUZII ISTORICE
IOAN MITREA
În stadiul actual al cercetărilor istorico-arheologice este neîndoielnic că în ultima

jwnătate de secol s-au adus importante contribuţii cu privire la începuturile creştinismului în
spaţiul nord-dunărean al vechii Dacii, spaţiu din care fac parte organic, atât geografic cât şi din
punct de vedere etno-cultural, şi regiunile de la est de Carpa�.

Pe baza acwnulării unui volwn apreciabil de date arheologice, coroborate cu puţinele

dar cu atât mai importantele informa�i ale izvoarelor scrise, astăzi, din punctul de vedere al

cercetării istorice, se poate argwnenta ştiinţific faptul că şi regiunile est-carpatice s-au înscris în
aria primară a creştinismului.

Cu un deceniu în urmă, în faţa unui bogat corpus al descoperirilor arheologice privind

începuturile şi evolu�a creştinismului la est de Carpa�1 , I.P.S Daniel, Mitropolitul Moldovei şi

Bucovinei, conchidea că răspândirea creştinismului la est de Carpa� s-a desfăşurat ''încă din

zorii mileniului 1"2• Această subliniere a fost consolidată în ultimii ani prin noi descoperiri şi
interpretări, astfel încât I.P.S. Nestor Vomicescu, trecut recent în lwnea wnbrelor, într-un
articol publicat postwn, arăta că noua religie, creştinismul, "a pătruns printre străbunii noştri
încă din epoca apostolică'.J şi că pentru popula�a d.aco-romană "creştinismul a constituit,

din

primele secole, nu numai un fapt de credinţă oarecare, ci unul cu adânci implica�i spirituale,
sociale şi istorice, un fenomen istoric cultural decisiv, demonstrând capacitatea acestei popula�i

de a întreţine o intensă viaţă spirituală'74

În

consens cu rezultatele cercetărilor istorico

arheologice din ultimele decenii privind răspândirea creştinismului în masa daco-rornanilor,

deveniţi români din cursul secolului al VIII-lea, în articolul men�onat se afinna că "spre
deosebire de alte popoare vecine, în istoria cărora este consemnată o dată precisă a creştinării

lor oficiale, noi am primit creştinismul pe parcursul unei perioade de timp, însumând primele

secole ale erei creştine, proces ce a awt loc atât prin convertiri individuale, cât şi prin lucrarea
misionară, săvârşindu-se paralel cu procesul etnogenezei românilor'.s.
Teza creştinismului popular în rândurile autohtonilor din spaţiul vechii Dacii se bazează
pe o temeinică argumentare ştiinţifică6• În acest spa�u creştinismul găsea un teren favorabil

Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi până în secolul al XIV-lea, laş� 1991.
Ibidem, "În loc de prefaţă", p. 8.
3 I.P.S. Nestor Vomicescu, Scrieri patristice apărute în biserica noastră (sec. ID-Vll), în Adevărul literar
şi artistic, anul 9, nr. 5 19,din 23 mai 2000, p. 10.
4
1bidem.
� Ibidem. Am citat ceva mai mult din ultimul articol datorat I.P.S Nestor Vomicescu, considerând aceasta ca
un modest omagiu adus marelui slujitor al B.O.R. şi distinsului cărturar care s-a înscris în ultimele decenii cu
numeroase contribuţii privind începuturile istoriei şi civilizlţiei vechi româneşti, a creştinismului şi bisericii
creştine în spaţiul vechii Dacii.
6 Dan. Gh. Teodor, op.cil, p. 13 şi unn. ; Nelu Zugravu, Genent creştinismului popular al românilor,
Bucureşti, 1997, passim.
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pentru a prinde rădăcini. Aceste condi�i prielnice se explică pe de o parte

prin

apartenenţa

acestei lwni Ia aria civilizaţiei romana-bizantine, iar pe de altă parte şi prin starea psihologică a

acestei lumi aflată mereu în primejdii. În rândurile unei popula�i mereu tulburate de neamurile

în migra�e, creştinismul primitiv "cu încărcătura sa urnană"7 găsea un teren favorabil, cu atât
mai mult cu cât noua credinţă venea dinspre o lume, cea romano-bizantină, care mai reprezenta

încă o speranţă în condiţiile unor vremuri atât de vitrege8• Începuturile, evoluţia şi generalizarea
creştinismului în spaţiul vechii Dacii a însoţit şi influenţat benefic procesul etnogenezei

românilor. Creştinismul popular, acest creştinism '""unpăciuitor şi blând, practicat în limba

latină" a contribuit esenţial nu numai la "păstrarea romanită�i în Carpaţi", ci şi la "desăvârşirea
acestei romanităf'9, marcând evolu�a procesului istoric de transformare a daco-romanilor în

români. Urmărind evoluţia creştinismului în spa�ul vechii Dacii ca parte organică activă a
romanităţii orientale putem înţelege mai bine sensul şi substanţa sintagmei, des întâlnite în

literatura de specialitate, că "românii s-au născut creştini". Din această perspectivă a vorbi
despre începuturile şi evolu�a creştinismului în spa�ul vechii Dacii înseamnă, în fapt, a vorbi

despre etnogeneza românilor. Poporul român "s-a născut creştin în mod spontan, natural, odată

cu formarea romanită�i sale, Ia a cărei desăvârşire creştinismul popular şi-a adus contribu�a

cea mai de seamă"10•

Evolu�a creştinismului în masa popula�ei autohtone din sp�ul vechii Dacii, şi în

particular din regiunile est-carpatice, s-a desfăşurat în ritmuri diferite de la o zonă la alta şi de la

un secol Ia altul.

Cartarea descoperirilor de obiecte paleocreştine, de la începuturi până în

secolul al VI-lea, din spa�ul est-carpatic al vechii Dacii, ne arată că numărul acestora descreşte
de la sud Ia nord şi îndeosebi de la vest spre est1 1

Aşa cum pentru evolu�a procesului de romanizare,

din regiunile est-carpatice, şi în tot

teritoriul vechii Dacii, secolul al VI-lea d.Hr. s-a dovedit a

fi

fost o etapă decisivă, şi pentru

răspândirea creştinismului, în spa�ul men�onat, veacul al VI-lea a fost unul hotărâtor,

reprezentând, aşa cum vom arăta mai jos, momentul generali.iării noii credinţe. În condi�ile

unei abscnţe aproape totale, dar explicabile, a izvoarelor scrise12, datele arheologice au rolul

hotărâtor în eviden�erea locului pe care îl ocupă secolul al VI-lea în răspândirea creştinismului
în regiunile est-carpatice, constatare valabilă şi pentru alte multe zone

din

spa�ul nord

dunărean. Evident nu ne putem aştepta ca datele arheologice să lămurească toate resorturile

interne ale procesului de încreştinare a popula�ei autohtone. Rămâne şi în acest caz valabilă
observa� marelui medievist francez Ferdinand Lot, făcută cu peste jumătate de secol în urmă,
observa�e referitoare chiar la epoca secolelor V-VI, după care este bine "să-i ceri arheologiei
tot ce-� poate oferi, dar nu mai mult"13

7 Guido A. Mansuelli, Civiliza1file Europei vechi, Bucureşti, 1978,p. 82.

8 Ioan Mitre<i, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n., în Carpica,
XII, 1980, p. 1 13.
9 C. Daicoviciu, O senzaţională descoperire arheologică in Transilvania, în Daciat. Studii şi articole
ftrivind istoria veche a pământului românesc, Cluj, 1969, p. 525.
0 Radu Vulpe. Romanitate şi creştinism - coordonate ale etnogenezei româneşti. în De la Dunăre la
Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştinii, Galaţi, 1 979,p. 21.
11
Dan Gh. Teodor, op.dt., p. 155-166.
12 1bidem, p. 59-60.
13 Ferdinand Lot, BJ:"etom et Anglais au V" et au vr siedes, în The Sir Jolm Rhys Memorial Lecture,
Brit 1\t:aclcm;·. XVJ, l 93'l, p. 1 4-15, apud Gh.L PJătianu, O enigmA şi un miracol istoric: poporul român,
Bucureşti, 1988, p. 1 24.
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Locul secolului al VI-lea în răspândirea creştinismului în regiWlile de Ia răsărit de
Carpaţi este pus în evidenţă de numărul descoperirilor arheologice de factură sau influenţă
creştină. Dacă pentru epoca de până Ia jumătatea secolului al V-lea, respectiv până la

prăbuşirea puterii şi dominaţiei hWlilor în 454 d.Hr., deci pentru circa 3-4 secole de creştinism,

în spaţiul est-carpatic, se cWlosc 41 de localităţi 14 în care s-au găsit materiale paleocreştine,

pentru secolul al VI-lea, sau mai larg pentru ultimele decenii ale secolului al V-lea şi aproape
întreg secolul al VI-lea se CWlosc 35 de localităţi15 cu asemenea descoperiri. Din cele 35 de
localităţi provin aproape 1 00 de piese creştine sau obiecte cu simboluri creştine. Şi pentru

secolul al VI-lea este valabilă observaţia că numărul descoperirilor paleocreştine din spaţiul est•

carpatic al vechii Dacii descreşte

mai ales de Ia vest spre est.

Reţine atenţia numărul foarte mic

de obiecte paleocreştine din secolele V-VI din spaţiul dintre Prut şi Nistru16 În vreme ce în

special în zona subcarpatică a Moldovei numărul acestor descoperiri este relativ mare, în Wlele

aşezări, ca de exemplu la Davideni-Neamţ17, cum se va arăta pe larg mai jos, chiar
impresionant, cu cât înaintăm spre est numărul pieselor paleocreştine scade. Probabil că este şi

o lacWlă a cercetării arheologice, în sensul că în puţine aşezări s-au efectuat săpături de mai

mare amploare, dar foarte probabil că observaţia tăcută reflectă şi o realitate. istorică.

Pentru secolul al VI-lea, în diferite regiuni ale spaţiului est-carpatic, au fost cercetate

numeroase aşezări în care s-au descoperit piese pale�eştine, probând existenţa WlOr adevărate

comWlităţi săteşti creştine18 De comWlităţi creştine, cu o populaţie preponderent romanică în
secolul al VI-lea, considerăm că se poate vorbi în cazul aşezărilor de la Botoşana-Suceava 1 9,

Curtea Oomnească-Bacău20, Hansca21 , raionul Ialoveni din Republica Moldova, Ştefan cel

Mare-Bacău22, Bomiş-Neamf3 şi mai ales Davideni-Neamf4•

14 Dan Git Teodor, op.cit., p. 155-1 60, men�onează 32 descoperiri la care se mai adau� 9 descoperiri de
după 1 991, publicate şi in cea mai mare parte inedite.
15 1bidem, p. 1 57, 158-159, 1 60-166, sunt m�onate 29 descoperiri la care se adaugii 6 descoperiri � după
1991, publicate sau inedite.

1 6 Igor Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian in epoca evului mediu timpuriu (sec.
V-VII dChr.), Chişinău, 1998, p. 60, 246, fig. 53/6-7; fig. 54/4; p. 248, fig. 56/4; p. 254, fig. 63/1-4.
1 7 Ioan Mitrea, L'habitat medieval ancien de Davideni-Neamţ Precisions chronologiques et
comideratiom ethno-culturelles, în SAA , Vll, 2000, p. 448, fig. 3/1-2; p. 449, fig. 4/3-4; p. 450, fig. 5/1-2.
1 8 Idem, Comunităţi creştine din secolele V-Vll in regiunea subcarpatică a Moldovei, în Pontica,
XXVIII-XXIX, 1995-1996, p. 227-232.
19 Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la !!St de Carpaţi în secolele V-Vll. Aşemrea de la Botoşana
Suceava, Bucweşti, 1984, p. 57-65.
20 Ioan Mitrea, Alexandru Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea Domnească-Bacău, în Carpica, IV,
1971, p. 246; Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău- reşedinţă voievodaJă, Bacău, 1 996, p. 32-33.
2 1 Igor Corman, op.cit., p. 60; p. 246, fig. 53/6; p. 248, fig. 56/4; p. 254, fig. 63/4.
22
Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, Vasile Momanu, Aşentrea din secolele V-VII de la Ştefan cel Mare,
jud Bacău, în Carpica, XVID-XIX, 1986-1987. p. 2 15-250.
23 Rodica Popovici, Două piese vestimentare din secolele VI-Vll descoperite la Borniş-Neamţ, în
ArhMold, XII, 1 988, p. 249-25 1 , fig. 112. A doua piesă vestimentară, o fibulă, considerată de tip "romano
bizantin" şi atribuită tot aşeziirii din sec. VI-Vll de la Bomiş-"Mâleşti", este nui.i veche şi apwţine nivelului
Latene din această aşezare. Cf. şi Mircea Babeş, Die Poieneşti LuiWevka - Kultur, Bonn, 1 993, p. 193.
24 Pentru rezultatele cercetărilor de la Davideni-NeaJTI\, unde a fost descoperită cea mai mare aşezare din
secolele V-Vll de la est de Carpaţi, în care un loc important îl ocupi complexele din secolul al VI-lea d.Hr., a
se vedea: Ioan Mitrea, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret in
secolele V-VI e.n., în MemAntiq, Il, 1970, p. 345-370; idem, Influenţe bizantine in cultura materială şi

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

30

Ioan Mitrea

De la Ştefan cel Mare, pe lângă vasele borcan, întregi sau fragmentare, având incizate
2
cruciuliţe, în pasta crudă înainte de ardere 5 (fig. 2/3-4, 6), menţionăm şi o cataramă bizantină26
(fig. 1/3). Piesa realizată din bronz prin turnare în tipar bivalv are lungimea de 4,7 cm şi bucla
fixă. Placa scutului de forină dreptunghiulară este rotunjită la capăt Pe suprafaţa scutului are o
cruce, cu braţele egale şi rotunjite la capete, iar sub cruce un ornament semilunar. Pe partea
interioară are trei urechiuşe de prindere, turnate odată cu piesa. Două urechiuşe mai mari,
perforate, sunt situate lângă lăcaşul de prindere a spinului, iar a treia, mai mică, este situată
înspre capătul alungit şi respectiv rotunjit al scutului. Pe partea exterioară catarama a fost
ornamentată cu două linii în relief. După turnare piesa a fost fmisată prin pilire şi şlefuire.
Catarama bizantină de la Ştefan cel Mare se încadrează în seria pieselor de tip
··sucidava"27 şi o încadrăm în secolul al VI-lea d.Hr. Adăugată descoperirilor anterioare,
această importantă piesă vine să întregească argumentaţia privind existenţa unei comunităţi
creştine la Ştefan cel Mare în secolul al VI-lea.
Existenţa unei mari comunităţi săteşti creştine în secolul al VI-lea în spaţiul est-carpatic
a fost documentată cu deosebire prin cercetările arheologice de la Davideni-Neamţ. Rezultatele
amplelor cercetări arheologice de la Davideni28 au evidenţiat din plin existenţa unei comunităţi
creştipe, poate cea mai importantă în stadiul actual al cercetărilor, încât ne permitem a o
considera reprezentativă pentru problematica discutată, respectiv stabilirea locului pe care îl
ocupă secolul al VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi.
La Davideni a fost dezvelită cea mai mare aşezare din secolele V-VII din spaţiul est
carpatic, cuprinzând 74 de locuinţe. Prin cantitatea şi diversitatea materialului arheologic
descoperit, în ansamblul căruia se remarcă prezenţa a şapte fibule romana-bizantine şi a trei
fibule "digitate", piese deosebit de importante pentru încadrarea cronologică a etapelor de
spirituală din regiunea subcarpatică a Moldovei în secolele VI-IX e.n., în SC/VA, 30, 1979, 2, p. 145-162;
idem. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de la Davideni (sec. V-VD), în
MemAntiq, VI-VIII, (1974-1976), 1981, p. 65-92; idem, Regiunea centrală a Moldovei. . . , p. 55-190; idem,
Noi descoperiri arheologice în aşentrea din secolele V-VII e.n. de la Davideni, jud. Neamţ, în MemAntiq,
XVIII, 1992. p. 203-232; idem, Aşezarea din secolele V-VII de Ia Davideni, jud. Neamţ Cercetările
arheologice din anii 1988- 1991, în MemAntiq, XIX. 1994, p. 279-332; idem, Deux &bules ''digitees''
trouvees sur le site de Davidcni, Dep. de Neamţ (VI"-VII" siedes), în Dacia, N.S., XXXVI-II XXXIX,
1994- 1995. p. 445447; idem, Fibule descoperite în aşezarea de Ia Davideni-Neamţ (sec. V-VD d.Hr.), în
MemAntiq, XX, 1995, p. 123- 1 3 1 ; idem, Davideni - un sat din epoca etnogenEzei românilor, în Anuarul
Liceului "G. Bacovia "-Bacău, S.N., II, 1995, p. 95-108; idem, Comunităţi creştine. . . , p. 227-232; idem,
Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşentrea de Ia Davideni, în Catpica, XXVII I , 1997, p. 171 -194;
idem, L'habitat medieval anden. . . , p. 439454; idem, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca
migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII, monografie arheologică în curs de pregătire
�ntru tipar.
Vezi supra nota 22.

-5

26

Materialele descoperite în anii 1 987- 1990 sunt încă inedite, unnând a fi incluse într-<l lucrare monografic:ă
privind cercetările arheologice de la Ştefan cel Mare-Bacău. Catarama de tip "Sucidava", publicată acum
nlru prima dată, a fost descoperită in locuinta nr. 1 7, cercetată în campania de săpături din 1990.
�
D. Tudor, Sucidava II. în Dacia. 7-8. 1937- 1940, p. 37 1 -372, fig. 8/a-c� idem, Sucidava, Craiova,

•7

1974, p. 131, fig. 34/1-2; Dan Gh. Teodor, Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII in spaţiul
carpato-dunăreano-pontic, în Arh!Yio/d, XIV, 1991, p. 1 1 8-125; Zizi Covacef, Acresorii vestimeotare, de
toaletă şi podoabe, descoperite în sectorul estic al cetăţii Capidava, în Pontica, XXVlli-XXIX,

1995- 1996, p. IOO, IOI, pi. Dl/2, p. l l7, pi. IX/3.

28

Vezi supru nota 24.
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dezvoltare a aşezării, precum şi a şapte piese de caracter creştin, situ! arheologic de la Davideni
se individualizează în ansamblul aşezărilor din secolele V-VII din spaţiul est-carpatic fiind, în
stadiul actual al cercetărilor, cea mai importantă. Secolul al VI-lea a reprezentat momentul de
maximă dezvoltare a aşezării de Ia Davideni, când legăturile comWlităţii săteşti de aici cu
lumea şi civilizaţia bizantină au fost foarte intense.

În

acest context se înscriu şi dovezile

privind răspândirea creştinismului în rândurile acestei comunităţi săteşti, prin excelenţă o
comWlitate autohtonă romanică în prima jumătate a secolului al VI-lea, alături de care, în a

douajumătate a secolului al VI-lea se infiltrează şi grupuri de slavi29

Nu atât nwnărul mare de piese paleocreştine impresionează în cazul aşezării de la
Davideni, deşi şi acesta merită reţinut, cât. mai ales valoarea lor.

În

primul rând men�onăm o

cruciuliţă din bronz, cu braţele egale (fig. 111 ), prima de acest fel din spa�ul est-carpatic, atribuită
secolului al VI-lea. Probabil asemenea cruciuliţe se turnau în cadrul unui atelier din aşezare,

dovadă fiind tiparul confec�onat

dintr-o

mamă în care se turnau asemenea obiecte (fig. 2/5).

Deosebit de importantă este descoperirea unei linguriţe din bronz, o linguriţă-strecurătoare,
pentru administrarea Sfintei Euharistii (fig. 115). Pe două fragmente cerarnice, provenind din
vase borcan de factură autohtonă, au fost imprimate, înainte de ardere, cruciuliţe cu braţele
aproape egale (fig.

2il -2). Un unicat pentru secolul al VI-lea îl reprezintă un pieptene din os, cu

mânerul semicircular, terminat cu o cruciuliţă cu braţele egale (fig. 114). Atât cruciuliţa, cât şi
restul suprafetei mânerului au fost omamentate cu cercuri incizate, având în mijloc un punct,
motiv decorativ simbolizând ochiul peştelui (sau porumbelului}, deci un element simbolic
30
creştin •

O ultimă piesă, de o valoare şi semnificaţie ce pare a depăşi tot ce cunoşteam până

acum cu privire Ia răspândirea creştinismului în spaţiul est-carpatic şi pe un plan mai larg în tot
teritoriul nord-dunărean, este o fibulă, turnată din bronz, de tip romano-bizantin, caracteristică
secolului al VI-lea, care are pe arc redată imaginea unui cap uman cu nimb (fig. 112; 3; 4).

Liniile ce încadrează chipul uman cu aureolă, sugerând "rama" unui tablou, au fost
omamentate cu mici granule. Acest cadru ce înconjoară chipul uman cu nimb, delimitează clar

sacrul de profan. Pe chipul uman reprezentat sunt figurate până la detaliu toate părţile
anatomice componente, respectiv ochi, nas, gură. Să nu uităm că aceste detalii, precum şi

întregul chip uman cu aureolă, au fost realizate într-un spaţiu foarte mic, respectiv pe un tipar în

care s-a turnat fibula romano-bizantină. Dacă întreaga fibulă măsoară 4,8 cm, cadrul în care s-a
realizat figura cu nimb are dimensiunile de 0,5x0,7 cm, iar figura umană doar 0,3x0,5 cm.

Meşterul-artist care a realizat acest tipar a dat dovadă de o iscusinţă deosebită pentru ca într-un

spa�u atât de mic şi uşor curbat să ne redea imaginea la care ne referim. Spaţiul cu chenar în
care a fost realizat chipul uman cu aoreolă este mărginit de două registre în care au fost
realizate, tot Ia turnare, motive ornamentale, constând din cercuri concentrice, reprezentând
probabil "ochi de peşte" sau "ochi de porumbel", elemente simbolice creştine.
Prima certitudine este aceea că ne aflăm în faţa unei imagini de Sfănt. Prezenta aureolei
în jurul capului susţine această interpretare.

În

� nu este

spa�ul vechii Dacii o asemenea pie

cunoscută până acum, descoperirea de la Davideni fiind un unicat. Două analogii cunoaştem în

afara spa�ului dacic, provenind însă din aria Imperiului bizantin. Pe un fragment de vas de

import nord-african din secolul al VI-lea, descoperit la Dyrrachium, în Albania de azi, apare un
29 Ioan Mitrea, Autohtoni şi slavi . , p. 174-194; idem, L'habitat medieval ancien
.

.

• • •,

p. 439-454.
Memoria pământului dintre Carpati şi Dunăre. Nord-estul Munteniei
şi sud-vestul Moldovei in veacurile IV-XI d.Hr., Bucureşti, 1999, p. 1 2 1 .

30 Eugen-Marius Constantinescu,
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portret de personaj (Hristos?) cu capul nimbae1 • Pe o fibulă plată din secolul al VI-lea
descoperită la Odarci (Dobrie), în Bulgaria, apar patru păsări şi un cap uman cu nimb32, desigur
o imagine de Sfânt (probabil Hristos?).
Imaginea de pe fibula de la Davideni se regăseşte prin urmare atât pe fragmentul
ceramic descoperit la Dyrrachiurn, cât şi pe fibula de la Odarci (DobriC). Este posibil ca cele
patru cercuri concentrice, dispuse în jurul capului nimbat, de pe fibula de la Davideni, să
simbolizeze patru păsări (probabil porumbel?) ca şi pe fibula de la Odarci.
Având în vedere cele de mai sus, în stadiul actual al cercetărilor, considerăm ca foarte
probabilă prezenţa imaginii lui Hristos pe fibula romana-bizantină de la Davideni. Dacă
cercetările viitoare, respectiv sporirea informaţiei bibliografice, vor confirma această ipoteză,
reprezentarea de pe piesa de la Davideni capătă o semnificaţie deosebită, fiind prima
reprezentare a imaginii lui Hristos din spaţiul vechii Dacii, datând din secolul al VI-lea..
Foarte probabil una din locuinţele aşezării de la Davideni, fie aceea în care s-a găsit
cruciuliţa din bronz (L16), sau aceea în care s-a găsit fibula romana-bizantină (L51) pe care a fost
redată imaginea unui Sfânt (Hristos?) să fi servit drept lăcaş de cult pentru comunitatea sătească
de aici. Ne-am afla în faţa unui lăcaş de cult modest, dar aşa cum s-a observat în tot spaţiul
vechii Dacii este vorba de ''un creştinism modest"33•
Mărimea aşezării de la Davideni, cu circa 15-20 de locuinţe şi o populaţie estimată la
maximum 80- 1 00 persoane spre jumătatea secolului al VI-lea, numărul mare de piese creştine
descoperite, între care majoritatea de o valoare excepţională, precum cruciuliţa din bronz,
Iinguriţa pentru administarea Sfinte Euharistii şi îndeosebi fibula romana-bizantină pe care a
fost redată imaginea unui Sfânt, foarte probabil imaginea lui Hristos, ne detennină să
considerăm aşezarea de la Davideni ca fiind spre mijlocul secolului al VI-lea un adevărat
"centru apostolic". Acest centru va fi jucat un rol important în răspândirea creştinismului nu
numai în rândurile membrilor comunităţii săteşti de la Davideni, dar probabil şi în alte aşezări
apropiate, îndeosebi din regiunea subcarpatică a Moldovei.
Numărul mare de piese şi simboluri creştine, şi între acestea frecvenţa crucii devenită în
această vreme cel mai cunoscut şi cel mai prestigios simbol al creştinismului34, la care se
adaugă şi alte obiecte de factură sau influenţă romana-bizantină, descoperite în aşezări precum
cele de Ia Davideni, Botoşana, Bacău-Curtea Domnească, Hansca, Ştefan cel Mare, Bomiş etc.,
sunt expresia putemicelor legături între comunităţile săteşti din spaţiul est-carpatic şi lumea şi
civilizaţia bizantină. Aceste legături nu sunt numai continuarea unei tradiţii, dar şi o expresie a
unei posibile protectii de natură politica-militară a Imperiului bizantin asupra acestor regiuni în
epoca lui Justinian35.
3 1 Afrim Hoti, Te dhi!na arkeologjike pi!r kmhterimim e her ni! Dyrrah (sbek IV-Vll). (Des donnes
arclteologiques sur le christianisme ancien a Dyrrachium (IV"-vr siecle)), în lliria, 1-2, 1996, p. 174,
180, fig. 1.
32 Anna Haralambieva, Darstellungen christlicber Symbole, Inschriften und Heligeo aufTrachtzubchOI'
des 4-7 .)bs. aus heutingen Bulgarien. în Acra Xlll Congressus lntemationalis Arclweologiae Christianae.
Split-Porec (25.9-1. /0. 1994), Ill, Cina de\ Vaticano - Split, 1 998, p. 368, Abb. 4. Cele două informaţii
bibliografice, privind descoperirile de la Dyrrachium şi Odarci (Dobric) ne-au fost semnalate de conf.univ.dr.
Nelu Zugravu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
33 Nicolae Gudea, Ioan Ghiurco, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea,
•

1 988, p. l7.

34 Eugen-Marius Constantinescu, op.cit, p. 85.
H

Ioan Mitrea. R�unea .-entralil a

Moldovei. - . ,

p, l l�.
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literatura de specialitate recentă, pe baza unei bogate argumenta�i şi temeinice

analize ştiin�fice, s-a

afirmat

că veacurile V-VI reprezintă

momentul

generalizării

creştinismului în tot spaţiul carpato-danubiano-pontic36• Această concluzie importantă priveşte
în ansamblu procesul răspândirii şi generalizării creştinismului în spa�ul vechii Dacii. Fără

îndoială noi descoperiri şi interpretări pot aduce unele nuanţări care întăresc concluzia generală

enunţată. Astfel, pe baza descoperirilor din spa�ul est-carpatic, în care se eviden�ază "centrul

creştin" de la Davideni, devenit la un moment dat un adevărat "centru apostolic", considerăm

că momentul generalizării creştinismului, în aceste regiuni, poate fi situat cu precădere în
secolul al VI-lea, probabil mai ales spre mijlocul acestui secol, respectiv în epoca lui Justinian,

în orice caz fenomenul devenise o realitate înaintea sedentarizării primelor grupuri de slavi în
aceste regiuni.

Fenomenul încreştinării a cuprins masa popula�ei autohtone şi romanice. Grupurile de

slavi pătrunse şi sedentarizate, în parte, în aceste regiuni în ultimele decenii ale secolului al VI-lea,

îşi vor păstra încă mult timp credinţele păgâne. Aşa încât pe lângă factorii care au favorizat
răspândirea creştinismului, şi în spa�ul est-carpatic, ca pe tot teritoriul vechii Dacii, au fost şi

unele momente de recul şi discontinuitate, generate de evenimente perturbante datorate, în
primul rând, migraţiei slavilof7

Pe ansamblu însă secolul al VI-lea, cu precădere prima jumătate a acestui secol, când

legăturile cu Bizanţul au fost deosebit de viguroase şi benefice, a reprezentat o etapă care a

favorizat refacerea unită�i civilizaţiei romanice pe întreg teritoriul vechii Dacie8 şi în acest
context s-au creat condi�i dintre cele mai propice răspândirii creştinismului. Creştinismul a

contribuit la consolidarea conştiinţei romanită�i românilor şi chiar la supravieţuirea lor ca etnie
neolatină39• Creştinismul a fost pentru autohtonii romanici un factor de osmoză şi de păstrare a
individualită�i lor, diferenţiindu-i de migratori40•

În condi�ile secolului al VI-lea se poate spune

că "romanitatea dacică s-a constituit într-o comunitate religioasă înainte de a deveni una etnică
neolatină"4 1 , iar "distincţia dintre indigeni şi migratori apare aşadar pe teren religios, până la
creştinarea slavi lor în veacul al X-lea'.42•

Revenind la unitatea culturii materiale şi spirituale din secolul al VI-lea, trebuie
evidenţiat faptul că această unitate nu ar fi fost posibilă dacă cei care au fost creatorii acelei
culturi materiale, de caracter romanic, nu ar fi avut o origine şi o limbă comună. Această
populaţie autohtonă şi romanică se afla în fapt în ultima fază din evoluţia romanităţii carpato
danubiene spre românitate43 În secolul al VI-lea amprenta romano-bizantină devine şi prin
creştinism atât de puternică încât, aşa cum s-a remarcat, întreg spa�ul nord-dunărean poate

36 Nelu Zugravu, op.cit., p. 406-418; Nicoal� Gudea, Ioan Ghiurco, op.cit., p. 125-129.

fi

37 Nelu Zugravu, op.cit., p. 413; Alexandru Madgearu, Continuitate şi lfiscontinuitate culturală la
Dunărea de Jos in secolele Vll-Vlli, Bucureşti, 1997, p. 1 1 5- 1 23.
38 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-arpatic în veacurile V-XI, laşi, 1978, p. 1 3 1 ; Ligia Bârzu,
Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Bucureşti,
1979, p. 73-74.
39 Stelian Brezeanu, Romanitatea orientală în Evul Mediu, Bucureşti, 1999, p. 1 8.
40 Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei p. 1 13.
4 1 �telian Brezeanu, op.cit., p. 19.
42 1bidem.
43 Nelu Zugravu, Istoria romanităţii nord-dunărene (sec. 11-Vlll). Contribuţii la etnogeneza românilor,
. • •,

laşi, 1994, p. 168-169.
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considerat "drept o provincie culturală romano-bizantină'744• Legăturile pennanente, cu

deosebire în secolul al VI-lea, cu lwnea şi civilizaţia tomano-bizantină au întărit romanitatea

nord-dunăreană şi au avut un rol decisiv în răspândirea şi generalizarea ceştinismului în aceste
regiuni. "Bizanţul a răspândit creştinismul, 1-a întărit şi unificat'"'5, în aria sa de influenţă.

Pe fondul romanităţii nord-dunărene, deplin cristalizată în secolul al VI-lea, s-a încheiat
în epoca următoare procesul de etnogeneză a românilor.

În lungul proces al devenirii istorice de

la daci şi daca-romani Ia români, secolul al VI-lea rămâne un moment decisiv. Acest secol a

marcat triwnful romanităţii şi generalizarea creştinismului în tot spaţiul vechii Dacii, devenind

un moment hotărâtor în evoluţia ireversibilă a romanităţii orientale spre o nouă realitate etno
culturală: poporul român. Din secolul al VIII-lea poporul român, un popor neolatin şi creştin,

reprezentant unic al romanităţii orientale, este o realitate istorică în peisajul etno-cultural al sud
estului european46•

Le vr siecle dans l'histoire du christianisme a l'Est des Carpates.
Donnees archeologiques et conclusions historiques

Resunu�

Etant donne Ies decouvertes archeologiques, on met en evidence l'importance du vr

siecle dans l'histoire du christianisme a I'Est des Carpates. Les recherches archeologiques ont rnis
en evidence Ia presence de communautes chretiennes rurales au vr siecle â Botoşana-Suceava,
Bacău-Curtea Domnească, Borniş-Neamţ, Ştefan cel Mare-Bacău, Davideni-Neamţ, Hansca
Republique de Moldavie etc.

Une importante communaure chretienne, datant du Yr siecle, a ere rnise en evidence par

les recherches archeologiques de Davideni-Neamţ

Parrni

les pieces paiOO-chretiennes

decouvertes a Davideni, on peut mentionner une petite croix en bronze (fig. 111), un moule a

petites croix (fig. '215), une petite cuillere pour l'adrninistration de I'Eucharistie (fig. 1/5), des pots

en c6'arnique decores du signe de Ia croix (fig. '211-2), un peigne en os a manche sernicirculaire se

tennine par une croix (fig. 1/4) et aussi une fibule romano-byzantine en bronze, representant une
rete humaine aureolee. 11 n'y a pas

de doute que l'image represenree sur cette fibule (fig. 1/2)

represente un Saint, et meme le Christ Iui-meme (?).

Des representations analogues ont ere decouvertes sur des pots trouves a Dyrrachium en

Albanie, ainsi que sur une fibule decouverte a Odarci

(Dobric) en Bulgarie.

La fibule de Davideni, celle sur laquelle est represenree l'irnage d'un saint (probablement

le Christ?), est une decouverte unique dans 1' espace de 1' ancienne Dacie.

Les decouvertes de Davideni, mais aussi celles des autres habitats situes a I'Est des

Carpates, mettent en relief l'importance du vr siecle dans l'histoire du christianisme dans cet
espace. Les donnees archeologiques permettent dane d'affinner que le vr siecle represente
I'etape de la generalisation du christianisme dans les regions extra-carpatiques de l'ancienne
Dacie.

Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românDor. Arheologie şi tradiţie istorică,
Bucureşti, 1991, p. 207.
45 Konstantin Leontiev, Bizaqdnismul şi lumea slavi, BllC.lJreŞ!i, 1 999, p. 24.
44

Nelu Zugravu, op.dt., p. I89; IOWI Mitrea, De dind incepe istoria românilor"!, in ActaMM. XV-XXII,
Voslui, 1 993-I9':11!, p. 7 I I .

46
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Fig. 1. Piese creştine din secolul al VI-lea de la Davideni-Neamţ ( 1 -2, 4-5) şi Ştefan cel Mare
Bacău (3)
Fig. l. Pieces chretiennes datant toutes du vr siecle decouvertes a Davideni-Neamţ (1-2, 4-5)
et Ştefan cel Mare-Bacău (3)
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Fig. 2 Ceramică ornamentată cu cruciuliţe (l-4, 6) şi tipar pentru turnat cruciuliţe (5), din
secolul al VI-lea, de la Davideni-Neamţ ( 1-2, 5) şi Ştefan cel Mare-Bacău (3-4, 6)
Fig. 2 . CSramique dtkoree de petites croix (1-4, 6) et m{)ule a petites croix. (5), dătant du W
siec!"

c•

�ovcnant de !:>avidcri ·Neamţ ( 1 -2, 5) ct de Ştefan cel Mare-Bacău (3-4, 6).
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Fig. 3. Fragment din fibula romano-bizantină de la Davideni, cu chipul lui Hristos (?), (foto,
mărit de cea. 10 ori)
Fig. 3. Fragment de Ia fibule romaino-byzantine de Davideni, avec le visage de Christ (?)
(photo, grandi d'environ lO fois)

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Ioan Mitrea

38

Fig. 4. Fragment din fibula romano-bizantină de la Davideni, cu chipul lui Hristos (?), (desen,
mărit de cea. 10 ori)
Fig. 4. Fragment de la fibule romaino-byzantine de Davideni, avec le visage de Christ (?)
(dessin, grandi d'cnviron lO fois)
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