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de Nelu Zugravu

Î ntr-un articol intitulat O nouă direcţie istoriografică - studiul "religiei populare ",
publicat in tomul III-IV/1 994- 1 995 al Anuarului Centrului de Istorie şi Civilizaţie
Europeană din laşi, Europa XXI (p. 87- 1 0 1 ), am arătat multiplele conotaţii pe care le
are conceptul de religie creştină populară. Tot acolo am evidenţiat faptul că, in ceea
ce ne priveşte, înţelegem prin această noţiune creştinismul cu elemente păgâne,
precum şi acele credinţe şi practici religioase necuprinse în bazele doctrinei creştine
(Sfânta Scriptură, Tradiţia = predica apostolică, canoanele conciliilor ecumenice),
dar acceptate de Biserică. În rândurile de mai jos, vom urmări acest fenomen in
diferite regiuni ale lumii europene şi mediteraneene de la triumful creştinismului până
in Evul Mediu.
(1)

·

În artico\ul d e faţă am folosit următoarele abrevieri: AESC = Annales. Economies,
Societes, Civi/isations; CBO, 1/2, III1 -2 = N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe
Române însoţite de comentarii, Arad, 1/2 ( 1 93 1 ), III1 ( 1 934), III2 ( 1 936); CBd = I.N.
Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 1993; CI = Corpus furis
Civilis, Volumen secundum, Codex lustinianus, recognovit et retractavit Paulus
Krutger, Frankfurt am Main, 1967; COD = Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a
curi di G. Alberido, G.L. Dosseti, P.-P. Joannou, CI. Leonardi, P. Prodi, consultanza di
H. Jedni, editione bilingue, Bologna, 199 1 ; CTh = THEODOSIANI LIBRI XVI CVM
CONSTITVTIONIBVS SIRMONDIANIS, edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri TH.
MOMMSEN, I, Berlin, 1 905; DC, I, IV, V = Dizionario dei Conci/i, diretto da P.
Palazzioni, Roma, II ( 1 964), IV ( 1 965), V ( 1 966); Hefele, I, IV-VI = Ch.-J. Hefele,
Histoire des conciles d 'apres les documents originaux, Paris, I ( 1 870), IV ( 1 870), V
( 1870), VI ( 1 81 1); 10, 6-8 = Izvoarele ortodoxiei, Bucureşti, 6 ( 1 943), 7 ( 1 945), 8
( 1 946); PL = Patrologia Latina; PSB, 2-4, 7, 9, 1 1- 1 3, 1 5, 1 7, 29, 64, 72 = Părinţi şi
scriitori bisericeşti, Bucureşti, 2 ( 1 980), 3 ( 198 1 ), 4 ( 1982), 7 ( 1 982), 9 ( 1984), I l
(1 982), 12 ( 1 988), l 3 ( 1987), 1 5 ( 1 987), 29 ( 1 982), 64 ( 1 985), 72 ( 1 992).
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Spre sfârşitul secolului al IV-lea, Grigorie de Nyssa (aprox. 335 - aprox. 394) ar1\ta
într-una din catehezele sale: "De când, dup1\ cum spune Apostolul, 'tuturor neamurilor
li s-a ar1\tat harul lui Dumnezeu cel mântuitor', care a venit prin natura omenească,
toate, ca un fum, s-au dus în nefiinţ1\; astfel au încetat nebuniile oracolelor şi ghicitorile
şi au fost suprimate jertfele de animale şi pângăririle cu sânge în hecatombe, iar la
multe neamuri au disp1\rut cu totul altarele, şi propileele, şi templele, şi aşez1\mintele
şi toate celelalte câte fuseseră preg1\tite de cinstitorii zeilor spre înşel1\ciunea lor înşişi
şi a altora care d1\deau de ele; astfel încât în multe locuri abia de se mai aminteşte cii
aceste lucruri au existat; s-au ridicat, dimpotriv1\, pe tot p1\mântul locuit de oameni, în
numek lui Christos, locaşuri sfinte şi altare şi jertfa aceea venerabilii şi făm sânge...
etc."2 . Retoricii şi falsi\ apreciere ! La acea vreme, p1\gânismul era inci\ puternic,
legislaţia imperiaH1 străduindu-se din răsputeri să-I anihileze3 . Mai mult, adepţi ai noii
religii reveneau la vechile credinţe şi practicau rituri străine învăţăturilor din Sfânta
4
Scriptură . "Am ajuns de râsul p1\gânilor - mărturisea Vasile de Cappadocia într-o
scrisoare adresată în 372 episcopilor Gal/iei şi Italiei -, cei slabi în credinţă şovăie,
credinţa e îndoielnică"5 . Izvoarele istorice arată că elemente ale vechii spiritualităţi
au rezistat până târziu camuflate, adaptate, creştinate, chiar şi atunci când Cuvântul
Mântuitorului devenise cunoscut în întreg spaţiul mediteranean şi european iar Bise
rica îşi definitivase structurile administrativ-teritoriale. Pentru înţelegerea mai nuan(2)
(3)

(4)
(5)

Sfântul Grigorie de Nyssa, Marea cuvântare catehetică, 1 8, Bucureşti, 1 947, p. 66; vezi
şi idem, Despre viaţa lui Moise... (PSB, 29, p. 85).
După decretele din 28 februarie 380 (CTh, XVI, 1, 2) şi 30 iulie. 381 (CTh, XVI, 1, 3),
prin care creştinismul era recunoscut ca religie oficială, măsurile antipăgâne se succed
până in a doua jumătate a secolului al V-lea, unele dintre ele fiind reluate de legislaţia
iustiniană: 24 februarie 39 1 (CTh, XVI, 1 0, 1 0), 1 6 iunie 39 1 (CTh, XVI, 1 0, 1 1), 8
noiembrie 392 (CTh, XVI, 1 0, 12: toate cultele păgâne, inclusiv cele private, sunt
interzise in intreg Imperiul), 3 iulie 395 (CTh, II, 8, 22), 7 august 399 (CTh, XVI, 1 0,
13), 23 martie 396 (CTh, XVI, 10, 4), 10 iulie 399 (CTh, XVI, 1 0, 1 8), 20 august 399
(CTh, XVI, 10, 1 5 = CI, I, I l , 3), 20 august 399 (CTh, XVI, 1 0, 1 7 = CI, 1, I l , 4), 30
august 4 1 5 (CTh, XVI, 10, 20 = CI, 1, I l, 5), 7 decembrie 4 1 5 (CTh, XVI, 1 0, 2 1 ), 9
aprilie 423 (CTh, XVI, 8, 26 = CI, 1, 9, 1 6), 9 aprilie 423 (CTh, XVI, 10, 22), 8 iunie
423 (CTh, 10, 23), 4 august 425 (CTh, 1 0, 25), 3 1 ianuarie 438 (NovTheod, 3) = CI, 1, 7,
5), 1 2 noiembrie 45 1 (CI, 1, I l , 7), iarna 472 (CI, 1, I l , 8). Pentru legislaţia antipăgână,
vezi H. Leclercq, Paganisme, in Dictionnaire d 'archeologie chretienne et de liturgie,
Xlll/1, Os - Papyrus, Paris, 1937, col. 249-303; J. Gaudemet, L 'Eglise dans I 'Empire
romaine (Ive - ve siecles), Paris, 1 958, p. 646-652; P.-P. Joannou. La tegislation
imperiale et la christianisation de I 'Empire romain (31 1-476), Roma, 1 972; J.L.
Boojamra, The Emperor Theodosius and the legal Establishment ofChristianity, in
Byzantina, Thessaloniki, 9, 1977, p. 385-407.
,
Legile împotriva apostaziei sunt, de asemenea, destul de numeroase: 2 mai 381 (CTh,
XVI, 7, 1 ), 20 mai 383 (CTh, XVI, 7, 2), 9 iunie 3 9 1 (Cth, XVI, 7, 4), 9 iunie 391 (CTh,
XI, 39, 1 1), 23 martie 396 (CTh, XVI, 1 0, 6), 7 aprilie 426 (CTh, XVI, 7, 7 = CI, 1, 7, 4).
Sfântul Vasile cel Mare, Ep. 92, 2 (PSB, 1 2, p. 238); aceeaşi idee şi in Ep. 199 (Ibidem,
p. 408). Cf şi Sfântul Atanasie, Cuvânt impotriva elini/or, 1 (Ibidem, 15, p. 29).
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ţată a realităţilor din zona carpato-dunăreano-pontică, vom urmări această realitate în
diferite medii creştine.
1 � Bizanţ. Pe parcursul mileniul 1, Imperiul roman oriental (bizantin) a fost, în mod
indiscutabil, centrul creştinismului universal. Aici s-au pus fundamentele dogmaticii
creştine, s-au desfăşurat conciliile ecumenice, au activat marii doctori ai Bisericii şi
s-au afirmat cele mai importante şcoli teologice - A lexandria, Antiochia, Caesarea,
Constantinopolis. Astfel, statul bizantin era îndreptăţit să se considere garantul or
todoxiei. Basilei şi înalţi prelaţi, călugări, orăşeni şi oameni de rând împărtăşeau
întrutotul acest sentiment, întărit şi de credinţa - la fel de sinceră - că religia creştină
constituia liantul diversităţii etnice a marelui imperiu. "Bref, scria Alain Ducellier, il
y a Byzance un certain consensus selon lequel la verite est ici et non lft"6.
Deşi profund ataşat valorilor ortodoxe, bizantinul n-a abandonat niciodată din
comportamentul său religios acele credinţe, practici şi rituri ancestrale, moştenite din
civilizaţia greco-romană. Ruptura dintre gândirea creştină şi cea păgână n-a putut fi
atât de bruscă pe cât şi-au dorit-o legislatorii imperiali şi adunările sinodale. Cu
rădăcinile sale milenare, păgânismul a supravieţuit vreme îndelungată, uneori tacit,
alteori zgomotos, aproape întotdeauna impregnat de sacrul creştin7. Ioan Damaschinul
arăta în una din operele sale că mulţi contemporani ai săi, deşi erau creştini, păstrau
moravuri şi practici păgâne, crezând în destin, admiţând astrologia, divinaţia şi augu
rii, fiind atenţi la auspicii şi prevestiri, celebrând anumite sărbători în legătură cu
8
zilele, lunile, anotimpurile şi anii .
Marele apărător al icoanelor a observat o realitate consemnată de numeroase
izvoare, din diferite perioade ale istoriei bizantine . Astfel, până la căderea Imperiului,
s-au bucurat de o mare popularitate multe dintre sărbătorile calendaristice de sorginte
antică. Într-un discurs intitulat - semnificativ - Elogiul calendelor, redactat în ultimii
ani ai secolului al IV-lea, aşadar după proclamarea creştinismului ca religie de stat,
Libanios arăta că, în ciuda dispariţiei ritualurilor tradiţionale ("altarele zeilor nu mai
primesc astăzi ceea ce primeau altădată, căci legea o interzice"9 ), sărbătoarea începu
tului de an era peste tot celebrată (" . . . această sărbătoare se întinde peste tot unde se
(6)
(7)

A. Ducellier, Le drame de By=ance. ldeal et echec d'une societe chretienne, Paris, 1 970,
p. 1 87.
Pentru p!lgânism şi practici de sorginte antică în Bizanţ, vezi Ibidem, p. 1 85-272; H.
Leclercq, op. cit., col. 340-344; L. Bn!hier, Le monde byzantine, lll, La civilisation
byzantine, Paris, 1970, p. 243-272 = ed. rom., traducere din limba franceză ]'1. Spinescu,
control traducere şi note de subsol Al. Madgearu, Bucureşti, 1 994, p. 220-232; J.F.
Haldon, Byzantium in the Seventh Century. The Transformation ofa Cu/ture,
Cambridge/New York!Port-Chester/Melboume/Sydney, 1 990, p. 324-375; A. H . M.
Jones, The Decline Ofthe Ancient World, London and New York, 1978, p. 322-323; P.
Chuvi n Chronique des derniers pai"ens. La disparition du paganisme dans 1 'Empire
romain, du regne de Constantine a celui de Justinien, Paris, 1990; G. Walter, La vie
quotidienne a Byzance au siecle des Comnenes (1081-1 180), Paris, 1 966, p. 207-226.
Apud H. Leclercq, op. cit., col. 303.
Libanios, Eloge des Calendes (Discours IX), 18 (Libanios, Discours, Tome II (Discours
II-X), texte etabli et traduit par J. Martin, Paris, 1 988, p. 200).
,

(8)
(9)
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întinde Imperiul rornan" 10). Şi faptul era perfect adevărat, căci în jurul anului 400
Asterius de A m asia se străduia în zadar să înlăture din comportamentul enoriaşilor săi
"distracţia nebună şi vătămătoare" prilejuită de Ka/endae, la care participau toate
categoriile sociale, de la oameni de rând la "faimoşii consuli" 1 1 . Actul de rnartiraj al
Sfântului Dasius de la Axiopo/is (Hinog, jud. Constanta) menţionează, de asemenea,
practicarea, în secolul al IV-lea sau al VII-lea, a aceleiaşi sărbători: "Această necurată
tradiţie, care a ajuns până în zilele noastre, din nefericire, se mai păstrează încă,
fiindcă, nici sfârşindu-se lumea, nu ia sfârşit obiceiul cel urât, ci mai rău se întăreşte.
Căci în ziua calendelor lui ianuarie, oamenii uşuratici, urmând obiceiul păgâni/or,
deşi se num esc creştini, merg cu pompă măreaţă, schimbându-şi firea lor şi se îmbracă
în chipul şi înfăţişarea diavolului. Î mbrăcaţi în piei de capră, schimbându-şi înfă
ţişarea, ei leapădă chipul cel bun în care s-au renăscut /prin botez - n.n./ şi reiau chipul
cel rău în care s-au născut. Astfel, ei, care au mărturisit la Botez că se leapădă de
diavolul şi de amăgirile lui, se întorc iarăşi la el prin faptele cele rele şi ruşinoase" 1 2 •
Perpetuarea îndelungată a obiceiurilor de factură antică a făcut necesară intervenţia
disciplinară a Bisericii. Astfel, conciliul V-VI de la Constantinopo/is (trullan) (69 1 692) întocmea un adevărat inventar d e sărbători şi rituri ce trebuiau să înceteze din
comportamentul creştinilor: calendele, "Bota" (Vota), Brumalia; "prăznuirea care se
săvârşeştc în prima zi din luna martie", travestirile, imprecaţiile în numele "urgisitului
13
Dionisie" (Dionysos) de la culesul viilor (c. 62) , aprinderea focurilor şi "săritul" lor
14
"la Jună p lină" (c. 65) . Aceste interdicţii n-au avut nici un efect, cutumele respective
continuând să fie practicate până în cercurile cele mai elevate ale societăţii bizantine.
Î mpăratul Constantin al V-lea Copronymos (74 1 -775) - scria un hagiograf nu tocmai
obiectiv
era dedat "cu totul" sJ.rbătorii Brumaliilor, "aclamând pe Dionysos şi
Brumos . . . ca principiu creator al seminţelor şi vinului"; la rândul său, Constantin al
VII-lea Porphyrogenetos (9 1 3-959) a consacrat un capitol întreg din De caeremoniis
riturilor specifice Brumaliilor 1 5 .
Î n Bizanţ s-au păstrat, de asemenea, numeroase superstiţii, împărtăşite, deopotrivă,
de poporul de rând, intelectuali şi împăraţi. Astfel, deşi legislaţia imperială 16 , canoa--

Ibidem, 4. ed cit., p. 196.
Asterie al Amasiei, Cuvânt impotriva sărbătorii Calendelor (10, 8, p. 93- 1 05).
lll, 1 -Z (PSB, I l , p. Z48-Z49. sub!. n.); pentru datarea fragmentului (Ibidem, p. Z45-246).
CBO, UZ, p. 434-435 CBd, p. 1 4 1 ; sărbătorile amintite fac parte din cele afectate
ciclulu_i hibernal, desfăşurându-se in noiembrie-decembrie - cf. J. Marquardt, Le culte
che= les Romains, Il, Paris, 1890, p. 380-386.
( 1 4) CBO, UZ, p. 440 -= CBd, p. 143; referinţa are in vedere Fornicalia, onorată în cinstea
lui dea Fornax - cf. J. Marquardt, op. cit., 1, 1 889, p. Z37.
( 1 5) A. Ducellier, op. cit. , p. 25 4.
( 1 6) Legile impotriva acestor practici sunt foarte numeroase: CTh, IX, 40, 1 (3 nov. 3 1 3); XI,
36, 1 (2 nov. 3 1 4); IX, 16, 3 (Z3 mai 3 1 8); IX, 1 6, 1 (1 febr. 3 19); IX, 16, 2 ( 1 5 mai
3 1 9); XVI, 10, 1 ( 1 7 dec. 320); lll, 16, 1 ( 1 7 apr. 33 1 ); IX, 16, 5 (4 dec. 356); IX. 1 6, 4
(Z5 ian. 357); IX, 16, 7 (9 sept. 364); IX, 38, 3 (5 mai 369); IX, 38, 4 ( 6 iunie 370); IX,
1 6, 8 ( 1 2 dec. 370); IX, 16, 9 ( 1 9 mai 371); IX, 38, 6 (2 1 iulie 381); XVI, 1 6, 7 (2 1 dec.
3 8 1 ); IX, 38, 7 (22 martie 384); IX, 38, 8 (25 febr. 385); XVI, 10, 9 (25 mai 385) = CI,

( ! 1))
(I l )
( I Z)
( 1 3)

.

=

·
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18
nele conciliilor locale şi generale 17 şi scriitori bisericeşti au condamnat periodic
magia, vrăj itoria, astrologia şi divinaţia, acestea sunt amintite cu egal1i constanţ1i in
izvoarele istorice. Ar fi suficient să amintim, numai, eli Mihail Psellos, un intelectual
de o mare curiozitate, a dedicat pagini întregi demologiei, astrologiei, alchimiei,
oniromanţiei, magiei; de fapt, aşa cum arat1i analiştii, el dădea glas interesului unui
.
-19
publ 1c extrem de 1arg pentru aceste practiCI .
Poporul de rând, de exemplu, era convins c1i un demon pe nume Gello, amintit
20
pentru prima dat1i în poezia lui Sappho, provoca moartea copiilor . La 5 67, lustinus
al II-lea (565-578) a ordonat executarea unui senator care se făcuse vinovat de
21
omorârea prefectului Teodot "prin descântecele magiei" . Sub domniile lui Tiberius
II Constantin (578-582) şi Mauricius (582-602) mai multe persoane din Heliopo/is,
Edessa, Antiochia şi Constantinopolis au fost judecate şi condamnate sub acuzaţia de
22
a se fi dedat superstiţiilor păgâne . Roman I Lecapenos (920-944) a fost sfătuit de
un oarecare Ioan - "astronom" - să taie capul statuii ce I-ar fi înfăţişat pe ţarul Simeon
şi dispariţia acestuia din urmă la scurt timp a fost interpretată ca rezultat al acţiunii
distructive a basileului23 .
Î n secolul al IX-lea, patriarhul Nichifor Mărturisitorul (8 1 8) îşi îndemna contem
poranii să recuze "Apocalipsul lui Pavel şi cele ce se numesc Brontologia ("despre
o

1, I l , 2; ConstSismond. 8 (20 febr. 386); CTh, IX, 16, I l ( 1 6 aug. 389); IX, 1 6, I l ( 1 6

aug. 389); IX, 16, 12 (1 fcbr. 409) = CI, 1 , 4, 10; CTh, XVI, 5, 6 2 ( 1 7 iulie 425).
( 1 7) C. 24 Ancyra (3 14) - CaO, l U I , p. 26 = cad, p. 193; c. 36 Laodicea (343) - CaO,
lUI, p. 108 = cad, p. 225; c. 6 1 Constantinopolis (trullan) (691 -692) - CaO, U2, p.
433-434 = cad , p. 140- 1 4 1 .
( 1 8) Sfântul lustin Martirul ş i Filosoful, Apologia întâia, XIV (PSa, 2 , p . 33-34); XVIII
(Ibidem, p. 37); LVI (Ibidem, p. 63); Tertulian, Apo/ogeticum, XXII-XXIII (Ibidem, 3,
p. 73-77); XXXV, 12 (Ibidem, p. 89); idem, De anima, XLV, 1 (Ibidem, p. 3 19);
XL VIII, 1 (Ibidem, p. 322); LVII, 2 (Ibidem, p. 333); Clement Alexandrinul,
Protrepticul, I l , 2 (Ibidem, 4, p. 77-78); 22, 3-5 (Ibidem, p. 83-84); Origen. Filoca/ia,
XX, 1 5 (Ibidem, 7 p. 41 2); XXIII, 16 (Ibidem, p. 463); idem, Contra lui Ce/sus, 1, 36
(Ibidem, p. 9, p. 6 1); II, 5 1 (Ibidem, p. 443-444); VIII, 65 (Ibidem, p. 560); Sf. Chiril al
Ierusalimului, Catehe=a IV, 18 (10, 6, p. 1 1 8-1 1 9); IV, 37 (Ibidem, p. 1 33); idem,
Catehe=a XIII, 40 (Ibidem, 7, p. 357); idem, Cateheza 1 Mistagogică, 6 (Ibidem, p. 544);
Vasile cel Mare, c. 7 (374) (CaO, W2, p. 57); c. 65 (375) (Ibidem, p. 1 14 = PSa, 1 2, p.
446); c. 72 (375) (CaO, IU2, p. 1 18 = PSa, 1 2, p. 447); c. 83 (375) (CaO, W2, p. 1 24 =
PSa, 12, p. 449); Grigorie de Nyssa, c. 3 (390) (CaO, ll/2, p. 1 66); Ioan Ajunătorul, c. 2
(sîarşitul sec. VI) (Ibidem, p. 209); c. 27 (Ibidem, p. 2 1 8).
(1 9) P. Gautier, Monodie inedites de Miche/ Psellos, în Revue des etudes byzantines, 36,
1 978, p. 1 34 (text francez), 142 (text grec); idem, Le De daemonibus du Pseudo-Psellos,
în Ibidem, 38, 1 980, p. 105- 1 94, textul la p. 1 32- 194; J. Grosdidier De Matons, Psel/os
el le monde de / 'irrational, în Travaux et Memoires, Paris, 6, 1 976, p. 325-349.
(20) 1. Sorlin, Striges et gelondes. Histoire d 'une croyance et d'une tradition, în Ibidem, I l,
1991, p. 4 1 1 -436.
(2 1 ) Evagrie, Istoria bisericească, V, 3, traducere de 1. Gheorghian, Bucureşti, 1 899, p. 1 62.
(22) ayzanz im 7. Jahrhundert, Berlin, 1 978, p. 243-244; pentru magie şi vrăjitorie, vezi şi L.
Brehier, op. cit. , p. 243-246 : ed. rom., p. 220-223.
(23) A. Ducellier, op. cit., p. 242-243.
,'
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trăsnete" - n.n.), şi Selinodromia ("desP.re lun1i" - n.n.) şi Calendologia ("despre
2
viitor" - n.n.), fiindc1i toate sunt necurate" 4 , dar astrologia era de mult introdus1i chiar
în Palatul Sacru, unde evenimentele astronomice şi meteorologice erau cercetate şi
interpretate cu deosebit1i atenţie25 . Un imp1irat preacreştin ca Alexios I Comnenos
( 108 1 - 1 1 1 8) n-a ezitat s1i accepte prezicerile unuia dintre cunosc1itorii acestei "ştiinţe"
26
in leg1itur1i cu moartea lui Robert Guiscard . Dac1i Mihail al V -lea ( 1 04 1 - 1 042) a
eşuat in tentativa de a o înlătura pe Zoe, aceasta s-a datorat unei incongruente a
astrelor. Andronic al II-lea Paleologos (1 282- 1 328) a murit la 1 3 februarie 1 332, in
vârst1i de 74 de ani, Ia 74 de zile după eclipsa din 30 noiembrie 1 33 1 , aşa cum ii
27
profeţise Nicephor Gregoras .
În sfârşit, la fel ca anticii, bizantinii credeau in vise, semne prevestitoare, profeţii,
8
minuni, erau convinşi de semnificaţia ascuns1i a toponimelor şi antroponimelo� . De
asemenea, portul amuletelor, deşi dezavuat de autorit1iţile laice şi ecleziastice, avea o
răspândire cvasi-general1i29 .
2. Italia. În secolul al IV -lea, Italia era, fără indoial1i, campioana religiei tradiţio
30
nale a Imperiului. O redutabil1i opoziţie senatorial1i şi conservatorismul aproape
fanatic al ruralilor au făcut ca, in ciuda m1isurilor coercitive3 1 , vechile divinit1iţi, sub
semnul c1irora Roma cucerise lumea, s1i fie adorate cu aceeaşi solemnitate şi rigoare
vreme indelungat1i32 . Pentru noua religie in ascensiune, faptul cel mai îngrijor1itor era
consecventa cu care cei convertiţi continuau s1i participe la riturile prilejuite de
aniversarea vechilor culte. De exemplu, pe vremea papei Gelasius I ( l martie 492 ·2 1 noiembrie 496) romanii s1irbătoreau încă dup1i vechile obiceiuri (more majorum)
(24) CBd , p. 462.
(25) A. Ducellier, op. cit., p. 252-253; L. Brehier, op. cit. , p. 248-25 1 = ed. rom., p. 224-228;
G. Walter, op. cit., p. 221-223; D. Pingree, The Horoscopll ofConstantine VJJ
Porphyrogenitus, în Dumbarton Oaks Papers, Washington, 27, 1973, p. 2 1 7-23 1 ; D.
Pingree, Al. Kazhdan, Astro/ogy, în The Oxford Dictionary ofByzantium, prepared at
Dumbarton Oaks, Al.P. Kazhdan, editor in chief, l (Aaro-Eski), New York-Oxford,
1 99 1 , p. 2 14-2 16.
(26) Ana Comnena, Alexiada, VI, 7, l, traducere de M. Marinescu, prefaţă, tabel cronologic
şi note de N.-Ş. Tanaşoca, l, Bucureşti, 1977, p. 232.
(27) Exemple preluate din lucrările citate la nota 24.
(28) Pentru interzicerea portului amuletelor, talismanelor etc. - Sf. Chiril al Ierusalimului,
Cateheza 1 Mistologică, 8, (/0, 7, p. 546); c. 36 Laodicea (343) (CBO, ll/1, p. 108 =
CBd , p. 225); Sfăntul Vasile cel Mare, Omilie la Psalmul XL V, 2 (PSB, 1 7, p. 30 l ); c.
6 1 V-VI Constantinqpolis (trullan) (69 1-692) (CBO, I/2, p. 434 CBd , p. 140- 1 4 1 .)
(29) "Toată nobilimea romană", scria Fericitul Augustin, "era umflată" de închinarea la idoli
şi participarea la "ceremoniile nelegiuite" - Confessiones - Mărturisiri, VIII, 2, 3 (PSB,
64, p. 1 70).
(30) "Toată nobil imea romană", scria Fericitul Augustin, "era umflată" de închinarea la idoli
şi participarea la "ceremoniile nelegiuite" - Confessiones-Mărturisiri, VIII, 2, 3 (PSB,
64, p. 1 70)
(3 1 ) În afara legilor generale, câteva privesc exclusiv Roma - CTh, XVI, 1 0, 1 0 (24 .febr.
391); XVI, 5, 62 ( 1 7 iulie 425).
(32) H. Leclercq, op. cit. , col. 336-340; J. Gaudemet, op. cit., p. 9 1 -92; P. Chuvin, op. cit.
=
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Lupercaliile ( 1 5 februarie), săvârşind prin această întoarcere la păgânism un adevărat
sacrilegiu, un adulter spiritual ("sacri/egium, id est fornicationem el aduletrium
33
spirituaf' cum scria prelatul amintit . Deşi o lege din 8 noiembrie 392 interzicea
34
cultele dentritice , două secole mai târziu, în aprilie 598, Grigore cel Mare se plângea
episcopului Agnellus de Terracina că oamenii din dioceza sa se dedau cultului arbo
rilor ("arbores colere et multa alia contra christianamfidem inlicita perpetrare"), iar
35
pericolul era atât de mare, încât a trebuit să ceară intervenţia puterii seculare .
Pentru a dezrădăcina din comportamentul creştinilor reminiscenţele păgâne, Bise
rica a înlocuit cultul unor divinităţi antice cu cel al sfinţilor creştini sau a substituit
36
anumite sărbători păgâne cu cele specifice religiei creştine . De exemplu, papa
Grigore cel Mare (590-604) a înlocuit Kalendae Januarii cu sărbătoarea Circumciziei,
37
Lupercalia ( 1 5 februarie) cu Purificarea, iar Robigalia (25 aprilie) cu Rogationes .
-

Acţiunea n-a reuşit în totalitate, modificările calendaristice neechivalând cu o
schimbare a mentalităţilor. Informaţiile ulterioare confirmă acest lucru. Astfel, în 742,
Sfântul Bonifaciu (680-750) scria papei Zaharia că era profund scandalizat de ceea ce
compatriotii săi văzuseră la Roma cu prilejul Anului Nou; creştinii, după obiceiul
păgânilor, cântau şi dansau deghizaţi în animale chiar pe treptele bisericii Sf. Petru,
refuzau vecinilor focul şi ustensilele din fier, celebrau ziua şi noaptea iar femeile
38
purtau pe braţe amulete şi panglici magice . Un conciliu roman din 743 (c. 9) se
străduia să-i determine pe creştinii italieni să înceteze a mai sărbători de o manieră
39
păgână calendele din ianuarie şi Brumalia . Î ntr-o epistolă din 748 (?) adresată lui
Bonifaciu, pontiful Zaharia se plângea, neputincios, că preoţii creştini sacrificau
idolilor şi participau la ospeţe unde consumau carne consacrată zeilor - "pro sacrilegis
itaque presbyteris, ut scripsisti, - qui tauros el hyrcos diis paganorum immolabant,
manducantes sacrificia mortuorum, habentes el pollutum ministerium ipsique adulteri
40
esse inventi sunt et defuncti. . " . Î n sfârşit, Viaţa Sf. Leon din Catania, zis Thauma
turgul (780) şi cea a Sf. Nil de Calabria, abate de Grottaferrato între 9 1 0- 1 005, ne dau
.

(33) Gelase Ier, Lettre contre les Lupercales et Dix-huit messe du sacramentaire leonien,
introduction, texte critique, traduction et notes de G. Pomares (Sources chretiennes, 65),
Paris, 1 959, p. 162-1 89.
(34) CTh, XVI, 10, 12.
(35) Apud J.-M. Martin, A propos de la Vita de Barbatus, eveque de Benevent, în Melanges
de I 'Ecole fran�aise de Rome. Moyen Âge - Temps Moderne, Rome, 86, 1974, 1 , p. 1 5 1 .
(36) CI. Corbellini, L 'inscrizione di S. Eusenzio presso Mesero: continuita di culto da
Mercurio a S. Innocenzo, în Rendiconti, Milano, 1 1 5 (198 1 ), 1 984, p. 1 29-1 36; M.
Guarducci, 22/ebbraio, giorno difesta perpagani e Cristiani, în Rendiconti, Roma,
serie IX, voi. VI, fasc. 4, 1 995, p. 68 1-693.
(37) P. Rich6, L 'Europe barbare de 476 a 774, Paris, 1 989, p. 1 30- 1 34.
(38) Hefele, IV, p. 49 1 ; Ed. Salin, La civilisation merovingienne d 'apres des sepultures, des
textes et le laboratoire, IV, Les croyances. Conclusions. Index general, Paris, 1959,
p. 493, text 309.
(39) Hefele, IV, p. 420 = DC, IV, p. 193.
(40) Ed. Salin, op. cit., p. 488, text 295.
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detalii despre continuitatea ador!irii unei statui în Sicilia şi despre interesul tinerilor
4
din Italia Meridionalli pentru magie şi vrâj itorie 1 .
Aşa cum se observâ, rezistenţa unor cutume antice se dovedea extrem de tenace .
Acestea nu mai aveau întotdeauna semnificaţia iniţială din credinţele romane, se
înfăţişau adesea asemenea unor spectacole de carnaval, dar răspundeau exigenţelor
unor mentalităţi seculare, pe care societatea arhaică a vechii Italii le deprinsese din
observarea ritmurilor regulate ale naturii şi din contactul nemij locit cu aceasta.
Dacă înlocuirea cutumelor păgâne s-a lovit de numeroase obstacole la locuitorii
vechiului Imperiu, a fost cu atât mai dificil să fie eliminate la unul dintre cele mai
înapoiate triburi gennanice aşezate în peninsulă - longobarzii. Deşi convertiţi în prima
42
jumătate a secolului al VII-Iea , ei au rămas ataşaţi credintelor strămoşeşti şi după
botez. Vita Barbati episcopi Beneventani, de exemplu, arăta că, deşi botezaţi şi creştini
(arieni) ("... quamvis sacri baptismatis unda Longobardi abluerentur. . . "), ducele
Romuald şi supuşii săi se dedau la practici incompatibile cu noua lor religie, venerând
un arbore în care suspendau un animal sacrificat (". um longe a Beneventi menibus
quasi sol/empnem diem sacram colebant arborem. . . ") şi adorând imaginea unei vipere
("... sicut bestiali mente degebant, bestiae simulacra, quae vu o vipera nominatur,
4
jlectebant col/a; quae debite suo debebantflectere Creatori") O lege din 747 a lui
Liutprand avertiza încă pe ţăranii care venerau un arbore numit de ei sanctivum,
adorau făntânile, intonau cântece păgâne etc. "Simili modo et qui ad arbore quam
rustici sanctivum vocant, atque adfontanas adoraverit, aut sagrilegium ve/ incanta
44
tionis fecerit, similiter mediaetatem pretii sui conponat in sagro palatio" .

..

!J
•

-·

Aşadar, în Italia, ca şi în alte teritorii, trecerea de la lumea antică la cea nouă nu a
produs, în plan religios, o ruptură totală. Multe credinte ancestrale au supravieţuit
degradate, adaptate, însotind de multe ori scenariile liturgice creştine; s-a înfăptuit,
astfel, încă o latură a fuziunii dintre p!igânism şi creştinism.
3. Africa. După Tertulian (Ad scapulam, VI), Carthago era în mare parte creştină
la începutul secolului al III-lea; după Salvianus (De gubernatione Dei, VIII, 9-1 3), ea
45
ar fi fost în întregime păgână două secole mai târziu
. Nimic surprinzător în aceste
infonnaţii contradictorii; în provinciile romane din Africa vechile culte au supravieţuit
vreme îndelungată, influenţând noile mentalităţi creştine. Scriind decurionilor din
·
(4 1 ) G. Da Costa-Louillet, Saints de Sici/e et d'/talie Meridionale aux Vllf, LJf et Jf siec/es,
în Byzantion, 29-30 ( 1 959- 1 960), Hommage a la memoire de Cyro Giannelli, 1 960,
p. 94 şi 1 64- 1 65.
(42) Pentru convertirea longobarzilor, vezi P. Riche, op. cit., p. 1 1 3 - 1 1 5; M.L. Agrisani
Sanfilippo, Lombards, in Dictionnaire encyclopedique du christianisme ancien, II, J-Z,
sous la direction de A. Di Berardino, adaptation fran�aise sous la direction de Fr. Vial,
Paris, 1990, p. 1 484- 1 486, in special p. 1 486.
(43) Ed. Salin, op. cit., p. 487, text 292 şi J.-M. Martin, op. cit., p. 1 45-1 54.
(44) Ibidem, p. 1 52.
(45) H. Leclercq, op. cit., col. 304. Pentru păgânism şi creştinism in provinciile africane 
Ibidem, col. 303-307; A.-G. Hamman, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps
de Saint A ugustin, nouvelle Cdition, Paris, 1985, în special p. 1 70-1 93, cu notele de la
p. 433-437.
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Madaura, Aurelius Augustinus (3 54-430) făcea amara observaţie că era mai uşor a
închide idolilor templele decât oamenilor inimile pline de superstiţii păgâne46 . Con
vertirea nu aducea cu sine dislocarea tuturor credinţelor antice. "Î ncă se simt legaţi de
trecut şi-1 doresc - scria Tertulian - ca poamele care, îmbătrânind, deşi au început să
se strice şi să fie amare, îşi mai păstrează totuşi ceva din frumuseţea Ior"47 • Episcopul
de Hippona, de la care există cele mai multe informaţii asupra creştinismului cu
elemente păgâne din Africa, a înţeles foarte bine această oscilaţie a contemporanilor
săi.
Noua religie vorbea de un Dumnezeu bun şi puternic, de Ia care va veni mântuirea,
dar el trona departe, în lumea celestă. Printre oameni, însă, în jurul caselor, câmpurilor,
apelor etc. roiau o mulţime de forţe obscure, adesea malefice, care, aşa cum au
48
procedat generaţiile anterioare, trebuiau făcute binevoitoare . Pentru aceasta, locui
torii provinciilor africane apelau la un întreg arsenal de rituri şi superstiţii străine
credinţei creştine, pe care prelatul amintit le-a înfăţişat pe larg, uneori ironic, alteori
cu îngăduinţă. Ei rosteau formule magice pentru a îndepărta suferinţele, purtau câte
un mic phallus, semn al geniului bun, pentru a preveni deochiul, se foloseau de
talismane (inele din os de struţ, un deget, o pereche de urechi etc.) având înscrise
numele Mântuitorului, al Arhanghelului Gabriel, al Sfântului Mihail, crucea sau
începutul Evangheliilor pentru a influenţa destinul, a combate migrena, sughiţul sau
durerea de cap, apelau la haruspici, magi şi profeţi pentru a şti când se va putea
întreprinde o călătorie, când vor începe semănatul, când se vor căsători şi dacă vor fi
fericiţi, cât timp vor trăi, dacă vor câştiga la curse, cum să paralizeze un duşman şi
cum să redea virilitatea unui impotent etc., etc.49 . "Mai primejdios şi mai nelegiuit 
scria, exagerând, Salvianus la mijlocul secolului al V-lea - este faptul că mulţi dintre
cei care au îmbrăţişat credinţa in Hristos în cugetul lor slujeau idolilor. Cine dintre
cei ce se numeau creştini n-au adorat pe acea Caelestis fie după Hristos, fie, ceea ce
e cu mult mai grav, mai presus de Hristos? Cine n-a trecut pragul casei divine plin
de mirosul sacrificiilor demonice şi nu s-au urcat la altarul lui Hristos cu miasma
demonilor înşişi?... " 50.

Practicile funerare erau, de asemenea, impregnate de reminiscenţe păgâne. Deşi
scriitorii bisericeşti, inclusiv cei originari din regiunile africane, condamnaseră încă
din epoca apologetică banchetele funerare, aducerea de ofrande, obiceiul libaţiilor,
51
împodobirea mormintelor , iar în 407 împăraţii interziseseră ceremoniile prilejuite
52
de cultul morţilor , aceste practici erau prezente în secolele IV-V: defuncţii erau
(46) Apud CI. Lepelley, Les ciles de I'Afrique romaine au Bas-Empire, l, La permanence
d'une civilisation municipale, Paris, 1979, p. 355.
(47) Tertulian, De paenitentia, VI, 2 (PSB, 3, p. 2 1 3).
(48) Apud A.-G. Hamman, op. cit., p. 1 83, cu trimiteri.
(49) Ibidem, p. 1 84-1 97, cu trimiteri.
(50) Salvianus De gubernatione Dei, Vlll, 2, 10-1 1 (PSB, 72, p. 326, sub!. n).
(5 1 ) Tertulian, Apologeticum, XIII, 7 (PSB, 3, p. 59); idem, De testimonio animae, IV
(Ibidem, p. 122); Minucius Felix, Octavius, XXXVlll, 3 (Ibidem, p. 393); Fericitul
Augustin, Confessiones-Mărturisiri, VI, 22 (Ibidem, 64, p. 1 32).
(52) CTh, XVI, 1 0, 1 9.
,
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îmbălsămaţi cu aromate, acoperiţi cu flori, la morminte se organizau banchete (refri
53
geria) , se aduceau coroane şi prinosuri, se săvârşeau libaţii54 . Uneori chiar ani
versările martirilor (natalia) degenerau în adevărate bacchanale, condamnate cu
55
vehemenţă de conciliul de la Carthago din 4 1 9 .
4. Gal/ia. Specialiştii au arătat eli rezistenţa pligânismului în Gal/ia se datoreazA
mai multor cauze: caracterul exclusiv urban al noii religii, evanghelizarea tardivli a
satelor (secolul al V -lea), tenacitatea credinţei în vechile divinităţi indigene, medio
56
t:ritatea intelectual! a preoţilor, bulverslirile produse de invazii . Din aceste motive,
convertirea populaţiei gallo-romane n-a fost uniform! şi atunci când s-a produs n-a
generat o schimbare imediat! şi profund! a mentalitliţilor; distrugerea templelor sau
a statuilor zeilor, ridicarea de biserici etc. n-au echivalat cu încetarea definitiv! a
ataşamentului pentru cultul unor forţe adorate de secole (arbori, izvoare, stânci), cu
renunţarea la unele practici ancestrale (magie, divinaţie etc.) sau la eliminarea unor
superstiţii legate de viaţa de toate zilele a oamenilor. Nu întâmplător, conciliul din 1 2
iulie 374 de la Valencia (Valence) (c. 3) amintea p e creştinii care sacrificau demonilor
şi urmau obiceiurile anticilor - "profanis sacrificiis daemonum ve/ incesta lavatione
polluerint"57 .
Acelaşi lucru se observ! la francii aşezaţi pe teritoriul provinciei. Botezul lui
Clovis la Reims (25 decembrie 496?, 498?, 506?) n-a modificat foarte rapid fizionomia
58
religioasA a societăţii france . "Căci barbarii aceştia - scria, poate uşor exagerat,
(53) Exemple de mensae destinate banchetelor funerare descoperite la Tebessa (antica
Theveste) (Algeria), databile de la s�itul secolului al IV-lea pânll la inceputul
secolului al VI-lea - K. Fatima Kadra, Rapport sur les recentes decouvertes en Algerie,
in Actes du Xf Congres international d 'archeologie chretienne. Lyon, Vienne,
Grenoble, Geneve et Aoste (21-28 septembre 1986), II, Rome, 1 989, p. 1965- 1970, fig.
4-9; pentru refrigeria Cyr. Vogel, Le banquet funeraire pa/eochretien - une fote du
defunt et des survivants, in voi. Le christianisme populaire. Les dossiers de l 'histoire,
sous la direction de 8. Plongeron et R. Pamet, Mayenne, 1 976, p. 6 1 -78.
(54) Aurelius Augustinus, De moribus ecclesiae, 34, 75, in PL, 33 (anii 387-389): "Novi
multos esse sepulcrorum el picturarum adoratores: novi multos esse qui luxuriosissime
super mortuos bibant, el epulas cadaveribus exhibentes, super sepultos scipsos sepeiant,
el voracitates ebrietatesque suas deputent re/igiont'. Vezi şi A.-G. Hamman, op. cit., p.
322-324, cu trimiteri la izvoare.
(55) C. 60 Carthago (4 1 9) (CBO, Il/1 , p. 225-226 CBd , p. 270); exemple vezi la A.-G.
Hamman, op. cit., p. 329-33 1 .
(56) Pentru pllgânism ş i creştinism in Gal/ia, vezi H . Leclercq, op. cit., col. 3 1 1 -336; E.
Griffe, La Gaule chretienne a l 'epoque romaine, l, Des origines chretiennes a /afin du
1ve siecle, Paris/Toulouse, 1947; E. Mâle, Lafin du paganisme en Gaule et les plus
anciennes basiliques chretiennes, Paris, 1950, p. 9-67; J. Gaudemet, op. cit. , p. 92-94.
(57) Conciles gaulois du Jve siecle, texte latin de l'edition C. Munier, introduction,
traduction et notes par J. Gaudemet, Paris, 1977 (Sources chretiennes, 24 1 ), p. 106- 107.
(58) Grigoire de Tours, Histoire des Francs, Il, 29-3 1 , texte traduit du latin par R. Latouche,
I, Paris, 1 963, p. 1 1 7- 122; G. Tessier, Le Bapteme de Clovis. 25 decembre . , Paris,
1 964, p. 1 49-169; idem, La conversion de Clovis et le christianisation des Francs, in La
conversione al Cristianesimo neii 'Europa de/1 'Alto Medioevo, Spoleto, 1967,
=
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Procopius din Caesarea despre francii care trecuseră Padul în 540, prădând Italia
bizantină -, deşi au ajuns creştini, păstrează multe obiceiuri din vechea credinţă:
jertfesc oameni, săvârşesc şi alte lucruri neîngăduite şi în felul acesta îşi fac prilej de
59
proorociri"
Literatura hagiografică, actele sinodale şi legislaţia din epoca merovingiană oferă
numeroase exemple ale supravieţuirilor păgânismului la cei convertiţi. Conciliul de
la Orleans din 533 (c. 20), de exemplu, se ridica împotriva catolicilor care nu păstrau
în integralitatea sa graţia botezului, întorcându-se la cultul idolilor sau - mai grav mâncând din victimile sacrificate - "Catholici qui ad idoforum cu/tum non custoditam
ad intefrum accepti baptismi gratiam revertuntur, ve/ qui cibis idolorum cu/tibus
60
immolatis gustu inlicitae praesumtionis utuntur" . În tenneni apropiaţi, formula era
reluată în actele unor sinoade din secolul al VII-lea6 1 .
Sursele istorice menţionează, de asemenea, un număr impresionant de rituri, ges
turi, vrăji, practici magice, superstiţii de origine antică la care creştinii diocezelor
gallice continuau să apeleze în mod regulat în diferite momente ale anului, în diverse
zile, în anumite locuri, cu prilejul unor evenimente familiale etc. Un repertoriu de
practici păgâne (lndiculus superstitionum et paganiarum) ataşat unei formule de
abjurare şi credinţă decretată în 743 de conciliul de la Leptinnes (Lesines) ( Concilium
Liftinense) din Belgia62 şi o predică a Sfântului Eloi, episcop de Rouen (640/64 1 -660),
sunt foarte semnificative în acest sens. Nimeni, spunea prelatul amintit, nu trebuia să
consulte vrăj itorii, prezicătorii şi ghicitorii, să observe augurii, zilele faste şi nefaste,
să serbeze calendele din ianuarie cu deghizări "abominabile şi ridicole", să celebreze
solstiţiile sau chiar aniversările sfinţilor cu cântece, dansuri şi salturi, să invoce
"numele demonilor" Neptun, Pluto, Diana, Minerva, Geniscus sau "orice altă inepţie
de acelaşi gen", să păstreze repausul în ziua lui Jupiter atunci când ea nu coincide cu
sărbătorile sfinte, să aprindă torţe sau să facă jurăminte în apropierea arborilor,
fântânilor, pietrelor, întretăierilor de drumuri, să poarte amulete, chiar oferite de
clerici şi declarate sfinte sub pretextul că ele conţin pasaje din Scriptură, să invoce
soarele şi luna sau să jure pe ele etc.63 •
p. 1 49- 1 89.
(59) Procopius din Caesareea, Războiul cu goţii, II, 25, 9- 1 0, traducere şi introducere de H.
Mihăescu, Bucureşti, 1963, p. 122.
(60) H. Leclercq, op. cit., col. 3 1 5.
(61 ) C. 20 Clichy (626?) = c. 14 Reims (?): "Sunt eliam non multi (christiani) qui cum
paganis sumunt cibos... , quod si idolatriis ve/ immolantibus se miscuerint" - Ibidem,
col. 3 1 6.
(62) C. 4 Concilium Liftinense (743 sau 745) - Hefele, IV, p. 404-4 1 3 ; Mult mai înainte,
Historia Francorum a lui Grigore de Tours conţine, de asemenea, numeroase date - vezi
Gregoire de Tours, Histoire des Francs, II, 1 (ed. cit., p. 74-75); Il, 10 (Ibidem, p. 99);
VI, 35 (voi. Il, ed. cit., p. 54-55); VII, 44 (Ibidem, p. 122- 1 23); IX, 6 (Ibidem, p.
185- 1 96); Vlll, 15 (Ibidem, p. 141- 145).
(63) Vita Eligii, Il, 1 5 - apud H. Leclercq, op. cit. , col. 327-328. Alte informatii de acelaşi
gen analizate de CI. Lecouteux, Paganisme, christianisme et merveil/eux, în AESC, 3 7,
1982, 4, p. 700-717; C. Lavarra, Il sacro cristiano ne/la Gal/ia merovingia trafo/klore e
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Descoperirile arheologice datând din epoca merovingian!i dezv!iluie, de asemenea,
aceeaşi persistenţ!i îndelungat!i a vechilor cutume funerare: sacrificii de animale, mese
funerare, ofrande, inventarii mai mult sau mai puţin bogate, chiar reminiscenţe ale
incineraţiei, cum ar fi arderea ritual!i �ropilor sau creamaţiunea unor fragmente de
oase tranşate din corpurile defuncţilor .
Abandonarea vechilor credinţe nu s-a produs definitiv nici sub domnia regilor
carolingieni, care, aşa cum se cunoaşte, au promovat o politicii foarte coerent!i de
65
renovare a vieţii religioase . În numeroase locuri, izvoarele consemneaz!i atât conti
66
nuitatea unor practici p!igâne, chiar dac!i lipsite de semnificaţia lor originar!i , cât şi
integrarea, sub o form!i sau alta, a anumitor credinţe în universul teologic al creştinis
mului. În leg!itur!i cu acest ultim aspect, cercet!itorii au observat faptul eli hagiografiile
şi unele "miracole" din secolele IX-XI din Auvergne, Rodez şi Toulouse consemneaz!i
maniera aproape idolatr!i în care populaţia adora sfinţii creştini, respectiv prin ridica
rea unor statui venerate asemenea vechilor simulacra, prin prostem!\ri sau oferirea de
ofrande la mormintele şi relicvele acestora etc .. Mai mult, sunt menţionaţi unii sfinţi
"bizari", de cert!i tradiţie anticii, cum ar fi, de exemplu, Sf. Evodius (Yvoine), al c!irui
nume deriv!i dintr-un epitet al lui Mercur, Sf. Cemeuf şi s!irb!itoarea camavalesc!i a
Comarzilor, aflate în directii leg!itur!i cu galezul Cerunnos, sau sfinţii gemeni Arcons-Ilpize, Agricol-Vital, Jullien-Ferreol, Front-Geroges, Pierre-Paul, Cirgue-Ju
67
Jitte, Protais-Gervais etc. -, care trimit Ia zeii fraţi din mitologia celtic!i (Cassi) . De

(64)

(65)

(66)

(67)

medicina professionale, în Annali delia Facolta di Lettere e Filosofia di Bari, Bari, 3 1 ,
1 988, p. 149-204; P.J. Geary, Le monde merovingien. Naissance de la France, Paris,
1989, p. 106- 1 08.
Ed. Salin, op. cit., Il, Les sepultures, Paris, 1973, p. 1-1 1 ; M. Colardelle, Sepulture et
traditionfuneraire du V au Xllf siecles ap. J. - C. dans les campagnes des Alpes
fran�aises du Nord (Drome, /sere, Savoie, Haute-Savoie), Grenoble, 1 983, p. 373; B.K.
Young, Exemple aristocratique et modefuneraire dans la Gaule merovingienne, în
AESC, 41, 1 986, 2, p. 379-407; P. Gaillou, Les tombes romaines d'Armorique. Essai de
sociologie et d 'economie de la mort (Documents d 'archeologiefran�aise n. 1 7), Paris,
1 989, p. 5 5; J. Chelini, L 'aube du Moyen Age. Naissance de la chretiente occidentale.
La vie religieuse des lai"cs dans /'Europe carolingienne (750-900), Paris, 1991 , p. 448.
O privire generală la P. Riche, La vie quotidienne dans /'Empire carolingien, Paris,
1 973, p. 227-289; W. Hartmann, Synodes carolingiens et textes synodaux au Df siecle,
în Francia, Sigmaringen, 12 (1984), 1985, p. 534-541 ; J. Chelini, op. cit. , p. 6 1 - 1 1 0;
pentru ansamblul măsurilor luate în vederea înlăturării elementelor păgâne, vezi J.-CI.
Schmitt, în Histoire de la France religieuse, sous la direction de J. Le Goff et R.
Remond, l, Des dieux de la Gaule a la papaute d 'A vignon (des origines au XIV siecle),
Paris, 1988, p. 4 1 7-55 1 .
C . 4(3) Neuching (Bavaria) (14 oct. 772) (Hefele, V , p. 29); c. 6(5) Neuching (Ibidem,
p. 30); capitularul lombard publicat de Pepin în 786 (Ibidem, p. 55); c: 8 Aix-la-Chapelle
(789) (Ibidem, p. 87); c. 43 Frankfurt (794) (Ibidem, p. 1 16); c. 15 Riesbach şi Freising
(799) (Ibidem, p� 1 55); c. 30 Aix-la-Chapelle (802) (Ibidem, p. 165); c. 2 al cărţii a treia
a sinodului de la Paris (iunie 829) (Ibidem, p. 264). Analize de ansamblu - P. Riche, op.
cit., p. 2 1 5-223; J. Chelini, op. cit., p. 1 04-1 12.
Pentru toate acestea, vezi Ch. Lauranson-Rosaz, L 'Auvergne et ses marges (Ve/ay,
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. asemenea, începând din secolul al VIII-lea, în toată Franţa de Ia nord de Loire, un
obscur sfânt Gorgon a înlocuit un personaj mitologic gallic - Gargan68 .
Aşadar, în Gal/ia se întâlneşte acelaşi fenomen al rezistenţe lor îndelungate ale unor
aspecte ale religiozităţii antice, al perpetuării lor, mai mult sau mai puţin degradate,
în creştinism. Fie că au luat forma unor legende sau povestiri fantastice, a unor gesturi
stereotipice sau rituri familiale, a unor cutume marginalizate sau sărbători populare,
a unor credinţe cu semnificaţie pierdută sau reprezentări artistice ivite din spaţiul
69
imaginaţiei, ele se întâlnesc până în plină epocă medievală .
5. Hispania. Câteva dintre canoanele conciliului de la Elvira desfăşurat în 305 sau
306 sunt foarte relevante pentru coexistenţa mentalităţilor păgâne şi creştine la cei de
curând convertiţi. Astfel, adunarea episcopală condamna pe acei creştini care încă
sacrific au idolilor (c. 1 ), pe flamenii municipali de confesiune creştină care jertfeau
(c. 2, 4) sau aduceau ofrande vechilor divinităţi (c. 3), ofereau jocuri de gladiatori (c.
55), sacrificau pe capitoliul oraşelor pentru Roma divină şi împărat (c. 59), pe familiile
70
creştine care participau Ia procesiunile păgâne (c. 57) . Situaţia a rămas aceeaşi pe
tot parcursul secolului al IV-lea, întrucât spre sfârşitul lui, într-un moment când
apostaziile erau condamnate de legislaţia theodosiană, Ia Tarragona se semnalau
creştini "qui ad paganos ritus cultusque migrarunt. . . qui ad aras et templa transi.
.
;r. ..
.
..7 1
ermt... qUI s e sacri.JICIIS manc1paverunt .
Aşezarea suebilor, vandalilor şi apoi a vizigoţilor arieni a reprezentat o sincopă în
evoluţia creştinismului iberic, favorabilă afirmării credinţelor antice. De correctione
rusticorum, compusă între 572-574 de episcopul Martin de Braccara (Braga) arată cât
de conservator era mediul rural hispanic în veacul al VI-lea. Abia după convertirea la
72
catolicism a regelui Reccared în 587 s-a putut avansa o politică oficială de creştinare
sistematică şi de distrugere a reminiscenţelor păgânismului. Concilii precum cele
desfăşurate Ia Toledo în 589 (c. 1 6), 68 1 (c. I l ) sau 693 (c. 2) se străduiau, sub

(68)

(69)

(70)
(7 1 )
(12)

Gevaudan) du VJif au Xf siecle. Lafin du monde antique?, Le cahiers de la
Haute-Loire-Le Pay-en-Velay, 1 987, p. 265-278.
Ed. Pognon, La vie quotidienne en / 'A n Miile, Paris, 1 981, p. 1 07-1 10; "Diana" 
"demon" de tradiţie antică supravieţuind în Evul Mediu: Ch. Samaran, Un exemple de la
survivance de "Diana " en Gascogne au Xlf siecle, în Melanges d 'histoire de Moyen
Age offerts a M. Ferdinand Lot, Geneve, 1976, p. 737-742.
P. Riche, în voi. Le christianisme populaire; M. Meslin, în voi. L 'Europe. Mythes et
traditions, sous la direction de A. Ak.oun, Brepols, 1 990, passim; CI. Gaignebet, J.-D.
Lajoux, Art profane et religion populaire au Moyen Age, Paris, 1985; J. Baltrusaitis,
Evul Mediufantastic, Bucureşti, 1 975; G. Gatto, Le voyage au paradis. La
christianisation des traditionsfolkloriques au Moyen Âge, în AESC, 34, 1979, 5,
p. 929-942.
Hefele, 1, p. 138- 1 6 1 .
Apud H . Leclercq, op. cit. , col. 3 1 1 .
Grigoire de Tours, Histoire des Francs, 1X, 1 5 (voi. II, ed. cit., p. 200-20 1 ); J. Fontaine,
Conversion et cu/ture chez les Wisigoths d 'Espagne, în La conversion al
Cristianesimo . . , p. 87- 147; P. Riche, L 'Europe barbare . , p. 73- 107.
.

.

.
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ameninţarea unor grave pedepse (excomunicarea, exilul, bătaia, amenda), să-i deter
mine pe ţărani, nobili sau chiar preoţi să înceteze a mai săvârşi riturile lor ancestrale73 .
Analize recente ale creştinismului spaniol medieval şi modem au arătat că nume
roase practici de origine hispano-romană au fost preluate de catolicismul iberic, dând
7
acestuia o coloratură mai mult folclorică decât dogmatică 4 .
6. Britannia. Avatarurile creştinismului din Britannia sunt binecunoscute. Deşi în
secolele III-IV noua credinţă făcuse paşi importanţi, evacuarea provinciei şi invaziile
anglo-saxone au provocat dispersarea credincioşilor sau chiar abandonarea religiei lui
Hristos75 • Cea "de-a doua evanghelizare" (H. Leclercq) s-a derulat, de asemenea, sub
semnul fluxului şi al refluxului, aşa cum se desprinde foarte clar din Historia ecc/e
siastica gentis Anglorum a lui Beda Venerabilul76, elemente ale vechii spiritualităţi
continuând să submineze religia oficială. Concilii de la Berghamsted (Kent (6 august
77
78
8
79
697) , Cloveshoe (Marcia) (septembrie 747 , 803 ) sau Gratley (829) au reluat
constant hotărârile îndreptate împotriva superstiţiilor păgâne. Ele sunt semnalate, însă,
8
în plină epocli medievaiă 1 •
7. Boemia. În Boemia, creştinismul este un fenomen de import, ale cărui începuturi
se plasează între mijlocul secolului al IX-lea şi debutul celui următor. Aşa cum
apreciază specialiştii, organizarea administrativă a Bisericii, în special formarea sis
temului parohial, presiunea autorităţilor locale (funcţionari, castelani), "marea re
formă urbană" de la sfârşitul secolului al XII-lea şi apariţia unei culturi religioase
savante au determinat un progres rapid al credinţei creştine. Aceasta nu s-a soldat,
însă, şi cu o dislocare imediată şi totală a vechilor cutume. Un edict din 1 03 9 al lui
Bretislav 1 şi un altul din 1 090 al lui Bretislav al II-lea arătau că practicile ancestrale
constituiau o parte importantă a mentalului colectiv. De asemenea, pe parcursul
secolelor XIV-XVI vechile cronici denunţă diferite nomina odiosa, prin care trebuie
înţelese divinităţile păgâne invocate încă de creştinii cehi 82 .

�

(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

Hefele, IV, p. 1 98, 232-233 DC, V, p. 326.
M. Meslin, op. cit.
D. Watts, Christians and Pagans in Roman Britain, London and New York, 1 990.
H. Leclercq, op. cit., col. 307-3 1 1 .
C. 1 3 şi 14 pedepsesc pe cei care sacrilică (Hefele, IV, p. 237 DC, l, p. 1 72).
C.3 : fiecare episcop va vizita dioceza în fiecare an, flicând să înceteze superstiţiile
p!igâne (Hefele, IV, p. 469).
C. 1 9 (Ibidem, V, p. 57).
C. 2-4: se prevăd pedepse aspre pentru cei care practică vrăjitoria şi magia (Ibidem, VI,
p. 1 64 DC, Il, p. 1 52).
M. Meslin, op. cit. ; P. Riche, în Le christianisme populaire; Ch.T. Wood, La mort et les
funerail/es d'Henri Il, în Cahiers de civilisation medievale Jt -XIf siecles, Poitiers, 28,
1 994, 1 -2, p. 1 1 9- 1 23.
A.P. Vlastov, The Entury ofthe Slavs into Christendom. An Introduction to the Medieval
History ofthe Slavs, Cambridge, 1 970, p. 86- 1 1 3, în special p. 1 07- 1 08; A. Gieysztor,
Jf-XV" siecles. La religion populaire en Pologne et en Boheme, în Histoire vecue du
peuple chretien, I, De la clandestinite a la chretienre, sous la direction de J. Delumeau,
Paris, 1 979, p. 3 1 5-334; Z. Vâna, Svet slovenskjch bohu a demonu, Praha, 1 990,
p. 1 00- 1 0 1 .
=

=

=

(8 1 )
(82)
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8. Polonia şi Lituania. Cu botezul lui Mieszko din 966 creştinismul şi-a Hcut
intrarea in viaţa triburilor polone. Formarea structurilor statale, legiiturile prinţilor
poloni cu centrele ecleziastice din Germania, Boemia şi Italia, crearea reţelei parohiale
(secolele XIII-XIV), dezvoltarea urbanii au fost - după istoricii acestor teritorii - tot
atâţia factori care au favorizat ascensiunea noii religii. Avansul acesteia nu s-a
dovedit, insii, consonant cu regresul păgânismului; convertirea populaţiei a întâmpinat
83
numeroase obstacole, soldate adesea cu revolte . Astfel, la începutul secolului al
XII-lea, Cozma de Praga vorbea despre rusticii care riimăseseră aproape piigâni,
84
venerând izvoarele, focul, piidurea, pietrele, colinele şi "divinităţile surde şi mute" .
Izvoarele din secolele XIV-XV, în special chestionare ale episcopilor şi colecţii de
decizii sinodale, abundii de vocale şi expresii (incantatrices, superstitiones el errores,
traditiones paganorum, relictae idolatriae antique) ce amintesc de acţiuni şi credinţe
striiine de religia oficială mai ales în comunitiiţile de agricolae, coloni et aratores
5
agrorum, hortulani, venatores et piscatores8 ; nu lipsesc nici numele unor "demoni"
de certă tradiţie antică pe care creştinii polonezi ii invocau încă - Lado, lele, Jesza,
.
6
NyJ a, D z1"d z1·1 eya etc. 8 .

Descoperirile arheologice oferă, de asemenea, interesante informaţii despre supra
vieţuirile precreştine. La Gdansk (secolele XII-XIII), Naklo (secolul XII) şi Czersk
(secolul XIV) sunt atestate ofrande şi sacrificii de fundaţie iar în numeroase alte locuri
au apărut amulete, obiecte cu destinaţie magic!i, statuiete antropomorfe înecate în
râuri, mlaştini şi lacuri, resturi ale unor miişti - toate, accesorii ale unor atavisme
spirituale preistorice. Domeniul funerar oferă aceeaşi imagine. Deşi Biserica a luptat
pe tot parcursul secolelor X şi XI împotriva cremaţiunii corpurilor, aceasta era
practicatii "mai mult decât sporadic" în veacul al XII-lea; de asemenea, predicatorii
au condamnat Hrii succes obiceiurile legate de cultul morţilor - ele sunt amintite în
secolele XV-XVI8 7 .
(83) Pentru creştinarea polonilor, vezi A.P. Vlastov, op. cit. , p. 1 1 3- 1 42; Z. Sulowski,
L 'i:glise polonaise a ses origines, în Histoire re/igieuse de la Pologne, sous la direction
de J. Kloczowski, Paris, 1987, p. 45-5 1 . Pentru Lituania, P. Rabikauskas, La
cristianizzazione della Lituania (Xlll e XIV secolo), în voi. L 'Eg/ise et le peuple chretien
dans les pays de { 'Europe du Centre-Est et du Nord (XIV -XV'') , Roma, 1 990, p. 3•1 1 .
(84) A. Gieysztor, op. cit.
(85) St. Bylina, The Curch and Folk Culture in Late Medieval Poland, în Acta Poloniae
Historica, Warszawa, 68, 1 993, p. 27-42.
(86) U. Borkowska, La reconstruction et le developpement (fin du Xf et XIf siecle), în
Histoire religieuse de la Pologne, p. 78-83; Z. Vâna, op. cit. , p. 1 0 1 - 1 02.
(87) T. Dunin-Wasowicz, Les cultes pai"ens et les cultes chretiens en Pologne medievale, în
UlSPP, I.J( Congres. Resumes des communications, Nice, 13-18 septembre 1976, Nice,
1 976, p. 620; E. Dabrowska, Contribution a l 'introduction du rite funeraire a
inhumation chez les Slaves occidentaux du Haul Moyen Age, în Actes du VIf Congres
International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Prague, 21-27 aout 1966,
Il, Praha, 1971, p. 1 225; W. Hensel, Survivances du culte pai"en en Pologne medievale,
în Trudi peatogo mejdunarodnogo Congressa slaveanskoi arheologii (Kiev, 18-25
senteabrea 1985 g.). l/1 , Moscova, 1987, p. 67-76.
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9. Rusia. Pătruns înainte de botezul lui Vladimir din 988, creştinismul a cunoscut
Ia slavii estici o "răspândire gradualli" şi o "lungii coexistenţă" cu vechile credin,e,
aşa cum se desprinde, de altfel, şi din izvoarele ruseşti medievale timpurii şi târzii 8 .
Pentru a i mplanta mai uşor noua credinţă, s-a procedat, ca şi în alte părţi ale Europei,
la substituirea unor sărbători păgâne cu altele creştine; aşa s-a întâmplat în 1 072, când
Biserica a fixat data de 5 mai ca zi de cinstire a sfinţilor Boris şi Gleb înlocuind,
8
astfel, o ceremonie păgână dedicată zeiţei Ziva practicată de slavii poliani 9 . Cu toate
acestea, în mediul rural superstiţiile şi practicile antice au rezistat vreme de secole,
drept pentru care ţăranii ruşi au fost numiţi adesea "oameni cu dublă credinţă"
90
(dvojeverie) . Studiile istorice şi etnologice arată că până în plină epocă modernă
slavii răsăriteni credeau în existenţa numeroaselor spirite benefice sau malefice care
sălăşluiau în păduri (Ieşi), în câmpie (polevik), în ape (vodianoi, rusa/ki), case (domo
voi) etc., celebrau sărbători şi rituri străine sp iritului creştin, atribuiau sfinţilor tră
sături ale divinităţilor vechiului panteon etc.9 .
Analize istorice arată că şi în alte teritorii creştine s-au plistrat şi persistli încă multe
92
94
93
95
atavisme ale vechilor credinţe - Bulgaria , Ungaria , ţările nordice , Armenia
9
6
etc.
(88) Cronica lui Nestor, in Izvoarele istoriei românilor, VII, traducere şi comentarii de G.
Popa Lisseanu, Bucureşti, 1935, XL-XLill, p. 83- 1 06; A.P. Vlastov, op. cit., p. 236-295;
H. Bimbaum, Unsettled /ssues Concerning the Conversion ofRus and ils Prehistory, în
XVllf Congres International des Etudes Byzantines. Resumes des communications,
Moscou, 8-15. 08. 1991, l, A-K, Moscou, 199 1 , p. 1 38.
(89) D. Sâsâlov, Rejlets de la cu/ture medievale bulgare en Russie kievienne durant la
deuxieme moilie du Xf s., in Palaeobulgarica, 3, 198 1 , p. 1 0 1 - 1 02; M. Dimnik,
Sviatoslav and the Eparchy ofChernigov, in Canadian Slavonic Papers, University of
Alberta, 34, 193, 2, p. 378, 387-388.
(90) A.P. Vlastov, op. cit., p. 264, 397, nota 100; Femmes el sorciers. Note sur la
permanence des rituels pai"ens en Russie, Xf --XIX' siecle, în Travaux et Memoires,
Paris, 8, 1981, p. 459-475; l.N. Chtchapov, La chrislianisation de la Russie et le role de
cet evenement dans 1 'assimi/ation par la Russie de Kiev du patrimoine antique et
byzantine et dans le developpement et 1 'interdependence des cultures europeermes, in
Etudes balkaniques, Sofia, 4, 1988, p. 14; A. Siniavski, /van le Simple. Paganisme,
magie et religion du peuple russe, Paris, 1990.
(9 1 ) L. Niederle, Manuel de l 'antiquite slave, II, La civilisation, Paris, 1 926, p. 1 26-1 68;
N.S. Derjavin, Slavii În vechime, Bucureşti, 1 949, p. 1 3 7- 167; Fr. Conte, La mythologie
slave, în voi. L 'Europe. . . , p. 145- 1 5 1 ; B.A. Rîbakov, Ia=îcestvo drevnei rusi, Moskva,
1988; H. froy at, Viata defiecare zi din Rusia ultimului tar, traducere de CI. Munteanu,
Bucureşti, 1993, p. 220-222; AL I. Stan, Reminiscente religioase precreştine În
spiritualitatea rusă, în Glasul Bisericii, 47, 1 988, 4, p. 25-37.
(92) R. Liptchev, E/ements pai"ens et chretiens bulgares dans les rites, les coutumes et les
croyance des cazalbaches en Bulgarie de nord-est et de Dobroudja, în Dobrudja, Vama,
2, 1 985, p. 1 36-145 (în bulgară, cu rezumat francez).
(93) L.G. Czigany, The Use ofHal/ucinogens and the Shamanistic T�adition ofthe
Finno- Ugrian People, în The Slavonic and East European Review, London, 58, 1 980, 2,
p. 2 12-2 1 7; K. Sass, Magyars ou Hongroi (Croyances pre-chreliennes des), în DR, p.
1 006; V. Istvân, Kutyaâldozatok es kutyatemetkezisek a kozepkori Magyarorszagon 1
·
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Aşadar, creştinismul popular este un fenomen cu largă răspândire. Cum s-a putut
observa, el se apropie mai mult de mentalitate decât de ideologie, de practic decât de
dogmatic, de gestică decât de reflecţie, de tradiţie decât de inovaţia doctrinară.
Cunoaşterea formelor de manifestare a acestuia în spaţiul mediteranean oferă perspec
tiva comparativă necesară delimitării specificului religiei populare a românilor.

IN FORMATIONS SUR LE CHRISTIANISME POPULAIRE
DANS L'ESPACE EUROPEEN ET MEDITERRANEEN
DU TRIOMPHE DU CHRISTIAN ISME
JUSQU'AU MOYEN Â(jE
Resume
La religion populaire represente unc direction nouvelle dans les recherches histo
riques; elle definit les aspects non-officielles, marginaux, toleres d 'une religion. Le
christianisme populaire constitue un cas particulier de la religion populaire, et l ' autcur
comprend par cette notion-ci le christianisme â elements paYens, y compris les croyan
ces et les pratiques religieuses non-incluscs dans les fondements de la religion chre
tienne, c'cst-â-dire I' Ecriturc, la saintc Tradition la predication apostoliquc, ct les
canons des Conciles (voir N. Zugravu, Une nouvelle direction historiographique:
1 'etude de la religion populaire, dans Europa XXI, Iaşi, III-IV, 1 994- 1 995, p. 87- 1 O 1 ).
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