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În ultimele două decenii, dar cu doesebire după 1 989, a avut loc o revigorare a cercetărilor privind
începuturile creştinismului în spaţiul carpato-danubiano-pontic, evoluţia acestui fenomen religios, rolul
său în formarea şi consolidarea etnosului neolatin răsăritean intrat în configuraţia etnică a Europei,
începând cu secolul al VIII-lea, ca o entitate distinctă, sub numele de poporul român. Rezultat al acestei
revigorări a fost apariţia unor importante studii şi lucrări monografice care înfăţişează imaginea tot mai
clară a unui fenomen spiritual de mari amplitudini cum este creştinismul, cu multiple şi profunde
rezonanţe în istoria românilor. Pentru a da consistenţă afirrnaţiei noastre, ne permitem să reamintim
câteva dintre cele mai improtante contribuţii privind rnceputurile şi evoluţia creştinismului în spaţiul
vechii Dacii, rolul său în etnogeneza românilor, în c� nservarea şi consolidarea etnosului românesc de-a
lungul veacurilor. Întrucât ne referim doar la realizările din ultimele două decenii, menţionăm mai întâi
volumul De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monu mente de a rtă creştină, Galaţi, 1 979,
cuprinzând un important număr de contribuţii ştiinţifice, apoi studiul de sinteză datorat istoricului şi
arheologului Mircea Rusu, Paleocreştinismul nord-d unărean şi etnogeneza românilor, în A l/AC, 26,
( 1 983- 1 984), 1 985, p.35-84; volumul Monu mente istorice şi izvoare creştine. Mărturii de străveche
existenţA şi continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi al Dobrogei, Bucureşti, 1 987 şi
lucrarea lui Nicolae Gudea şi Ioan Ghiurco, Din istoria creştin ismului la români. Mărturii
arheologice, Oradea, 1 988. După 1 989 s-au realizat noi şi importante lucrări printre care menţionăm:
Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV -lea, Iaşi, 1 99 1 ;
Nestor Vomicescu, Primele scrisori patristice în literatura română. Secolele I V-XVI, Craiova, 1 992;
Em. Popescu, Ch ristianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureşti, 1 994 şi grupajul de
articole sub genericul Cu:�" �i credinţe, din Pontica, XXVIIII-XXIX, ( 1 995-1 996), Constanţa, 1 998, p.
1 63-247, pentru a da .şi un exemplu foarte recent.
***

•

Între realizările deosebite din ultimii ani, menţionăm lucrarea universitarului Nelu Zugravu, Geneza
crestinismului popu lar al românilor. apărută sub egida lnstitului Român de Tracologie, în seria
Bibliotheca Thracologica, XVIII, Bucureşti, 1 997, 570 p.
Elaborată ca teza de doctorat sub îndrumarea Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor şi susţinută în şedinţă
publică în 26 iunie 1 997 1a Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" din laşi, lucrarea domnului
Nelu Zugravu, apărută în toamna anului 1 997 este structurată în nouă capitole, precedate de o
Introducere şi un substanţial Rezumat în limba franceză, care să introducă lectorul francofon în bogata
problematică a lucrării.
Î n Introducere este evidenţiat dintr-un început obiectivul principal al lucrării. După ce redefineşte
esenţa sintagmei de "creştinism popular", pe linia unei tradiţii deja conturate în istoriografia românească,
sintagmă menită a desemna "maniera în care a avut loc ascensiunea religiei creştine în spaţiul carpato
dunărean, respectiv prin câştigarea treptată a populaţiei la mesajul evanghelic, fără intervenţii brutale ale
unor autorităţi politice şi ecleziastice, fără misionari eroici şi clamaroşi, aşadar pe o cale neoficială,
«populară»" (p. 1 5), autorul mărturiseşte că scopul principal al lucrării este acela. de a oferi "pentru
prima dată în istoriografia românească o privire închegată asupra \a1 p ectelo r teoretice şi
metodologice pe care le presu pune cercetarea <<creştinismului popula r)). paralel cu realizare unei cât
mai complete incursiuni bibliografice'" (p. 1 5). Anticipând, putem afirma că autorul şi-a indeplinit cu
prisosinţă obiectivul propus, urmare a unui efort indelung, de benedictin, care a impus consultarea unei
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bogate, de-a dreptul impresionante, bibl iografii constând in cea. 2000 de titluri, insumând enciclopedii,
atlase, dicţionare, izvoare arheologice, epigrafice, juridice, literare, sigilografice, articole şi studii
speciale şi generale etc.
În folosirea bogatelor şi diverselor surse bibliografice, pentru atingerea obiectivului propus, autorul
a adoptat o metodologie modernă, care poate fi definită prin cel puţin trei elemente: in primul rând, o
nouă atitudine faţă de izvoare, "convocând" toate categoriile de surse de la cele foarte frecvent folosite,
până la cele foarte slab cunoscute şi mai rar luate în calcul de către unii specialişti; în al doilea rând
autorul a supus unei noi şi atente lecturi informaţiile existente, recurgând permanent la o privire
comparativă; şi în sfarşit, în elaborarea lucrării autorul, "a urmat o cale clasică de analiză, respectiv
urmărirea pas cu pas, secol cu secol, a fenomenelor religioase specifice fiecărei părţi componente a
spaţiului românesc", reuşind astfel să surprindă direcţiile evolutive, noile nuanţe apărute de la o etapă la
alta, convieţuirile spirituale, elementele dominante dar şi particularităţile "ce diferenţiază popula�a
greco-romană, daca-romană sau romanică de cea alogenă etc." (p. 1 6-1 7).
În primul capitol intitulat Creştinismul popular - concept şi mxetodologie de investigare, sunt
abordate aspecte importante precum: conceptul de "creştinism popular" 1 "religie (creştină) populară";
metodologia de investigare a creştinism ului popular; geneza creştinismul ar popular - privire generală;
creştinismul popular - aspect particular al unui fenomen universal, şi informaţii despre creştinismului
popular în spaţiul mediteranean şi european de la triumful creştinismului până în Evul Mediu.
Reanalizând conceptul de "creştinism popular", autorul conchide că prin această sintagmă inţelege
"creştinismul cu elemente păgâne. Includem, de asemenea, în sfera noţiunii acelei credinţe şi practici
religioase cu fundament creştin, ne cuprinse însă în bazele doctrinei, dar acceptate de Biserică" (p. 2 1 ).
Situându-se pe această poziţie autorul se înscrie, in fapt, pe linia unei tradiţii începute de D. Cantemir,
Samuil Clain şi Damaschin Bojâncă şi dusă mai departe de V. Pârvan, N. Iorga, P.P. Panaitescu, M.
Eliade, P.S. Năsturel, Răzvan Theodorescu şi Victor Kernbach.
Referindu-se la metodologia de investigare a temei, autorul mărturiseşte că pe lângă cele trei
elemente evidenţiate şi in Introducere, a pus un accent deosebit pe cercetarea interdisciplinară şi o
hermeneutică a izvoarelor, metode impuse pe plan european in ultimele decenii.
Plecând de la constatarea că "istoria creştinismului in spaţiul carpato-dunăreano-pontic se confunda
cu însăşi geneza poporului român" (p. 6 1 ) in capitolul al II-lea al lucrării intitulat Istoria romanităţii
carpato-dunăreano-pontice în mileniul 1. Privire istorică generală, bazat pe bogata literatură de
specialitate, acumulată mai ales in ultimele decenii, autorul schiţează cadrul general al evoluţiei
romanităţii orientale, pe etape cronologice, până la incheierea procesului de formare a poporului român.
În consens cu re,!llităţile istorico-arheologice, autorul conchide, pe bună dreptate, aşa cum a tăcut-o şi in
lucrarea sa din 1 994, Istoria romanităţii nord-d u nărene (secolele II-VIII). Contribuţii la etnogeneza
românilor, că din secolul al VIII-lea putem vorbi de poporul român, ca un etnic deplin constituit (p.78).
Cu secolul al VIII-lea incepe, in fapt, istoria românilor.
Ca urmare a transformărilor şi evoluţiei ascendente din secolele VIII-XI, a apariţiei formaţiunilor
politice pe întreg arealul locuit de români, creştinismul românilor a devenit unul politic, "statal" (p.79).
Consideraţii importante sunt formulate in capitolul al III-lea, Fundamen tele creştinismului
românesc, evidenţiindu-se atât fundamentele romane cât şi fundamentele dacice. Analizând in capitolul
al IV-lea Creştinismu l preconstantinian în spaţiul românesc, abordând cu pertinenţă probleme
delicate precum "originea apostolică a creştinismului românesc" (reluând şi îmbogăţind conţinutul
articolului său "Apostolatul Sfântului Andrei în Scitia". Geneza şi evoluţia unei tradiţii, din
Memoria Antiquilatis, XX, 1 995, p. 2 1 5-238, autorul conchide, contrar unor autori mai ales din rândul
Bisericii, că "aşa-zisul apostolat al Sîantului Andrei şi cel al Sfantului Fipil în «Scythia)) rărnân simple
tradiţii, mai ales legendare" (p. 1 60). De aici decurge şi concluzia autorului că in spaţiul carpato
dunăreano-pontic creştinismul nu are origine apostolică. Fără îndoială această aserţiune va stârni replici
din eartea susţinătorilor apostolatului Sîantului Andrei in regiunile noastre.
In continuare, în acelaşi capitol, reluând şi imbogăţind un studiu din 1 995, publicat in A/lAI, 32,
p. 1 -23, autorul se referă la creştini şi obiecte creştine in spaţiul românesc inainte de "pacea Bisericii",
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conturând un tablou, veridic, al începuturilor creştinismului popular al românilor, începuturi care pot fi
plasate, cu certitudine, în perioada preconstantiniană. În finalul capitolului se fac unele consideraţii
critice asupra istoriografiei privind martirii de la Dunărea de Jos.
Deosebit de dens este capitolul al V-lea, intitulat Secolul IV. Un secol al d ualismului religios, în
care sunt analizate aspecte precum "păgâni şi creştini" în diversele regiuni ale spaţiului carpato
dunăreano-pontic, respectiv în Scythia Minor, în fosta provincie romană Dacia, în spaţiul de la est şi sud
de Carpaţi, sau în nordul şi nord-vestul României, ultima regiune fiind considerată un adevărat bastion
al păgânismului.
Secolul al IV a fost hotărâtor pentru soarta creştinismului în spaţiul vechii Dacii. La finalul analizei
diverselor aspecte privind evoluţia creştinismului şi raporturile sale cu păgânismul, autorul conchide că
"pe parcursul secolului al IV-lea, istoria vieţii religioase a spaţiului carpato-dunăreano-pontic se
înfăţişează asemenea unui tablou cu patru registre diferite: primul, ocupat de Scythia Minor, tinde treptat
spre un monocromatism dat de creştinismul triumfător; cel de-al II-lea, rezervat fostei provincii Dacia,
prezintă o coloratură aproape binară, în care nuanţele specifice păgânismului par, totuşi, a fi mai
estompate decât cele ale noii religii; al treilea, în care se plasează ţinuturile de la est şi sud de Carpaţi,
are doar pete de factură creştină ce luminează masa de culoare păgână; în sfarşit, cel de-al patrulea, unde
se aşează regiunile vestice şi nord-vestice, se individualizează prin ţinuta monocromă dată de
atotputernicia credinţelor ancestrale" (p. 358).
Plecând de al această realitate în secolul V-VI, ca urmare a unei evoluţii ascendente are loc
generalizarea creştinismului în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. Problematica privitoare la
generalizarea creştinismului în spaţiul vechii Dacii este urmărită în al VI-lea capitol al lucrării. Analizând
aspecte precum triumful creştinismului în Scythia Minor, sau "recul şi ascensiune la nord de Dunăre" în
evoluţia creştinismului, autorul ajunge la concluzia că "secolele V-VI marchează o etapă de ascensiune,
de consolidare şi afirmare puternică a creştinismului în Scytia Minor" (p. 385), după cum pentru spaţiul
nord-dunărean, această etapă repezintă momentul decisiv al creşterii celei mai mari părţi a mesei
romanice din acest teritoriu, "proces desfăşurat concomitent cu cel al generalizării şi încheierii
romanizării lingvistice" (p. 429).
Generalizarea creştinismullui în tot spaţiul carpato-dunăreano-pontic va constitui, "premiza «marii
rezis.tenţe» culturale şi religioase din timpul avalaşei slave" (p. 429).
In capitolul al VII-lea, intitulat Secolele VII-X: srâ!litul creştinismului antic în spaţiul carpato
dunăruno-pontic, sunt analizate şi prezentate unele probleme importante privind evoluţia şi soarta
creştinismului în secolele VII-X din spaţiul vechii Dacii. Abordarea diverselor aspecte privind evoluţia
creştinismului în spaţiul şi timpul amintit, pleacă de la constatarea că "secolul al VII-lea marchează
debutul unor fenomene istorice care au afectat profund evoluţia creştinismului în sud-estul Europei. Cel
mai spectaculos dintre ele este puternicul recul al frontului creştin între Dunăre şi Peloponez . . . ". O serie
întreagă de evenimente au provocat "o bulversare de proporţii a organizării ecleziastice, o rupere a
creştinătăţii dunărene, un reflux al romanismului, care vor influenţa dezvoltarea creştinismului din
spaţiul carpato-dunăreano-pontic" (p. 447). Aceste evenimente au avut drept urmare nu numai ruperea
pentru totdeauna a creştinătăţii latinofone dunărene, dar şi o di�cotinuitate în privinţa evoluţiei culturii
materiale şi spirituale în tot spaţiul carpato-dunăreano-pontic. In acest context autorul acordă o mare
atenţie problemelor de natură etnică şi religioasă pe care le ridică descoperirile funerare din Dobrogea.
Analiza atentă şi multiplă a riturilor, ritualurilor şi inventarelor, îi permite să determine şi diferen�eze,
prin comparaţie cu etapa precedentă, elementele specifice credinţelor funerare ale populaţiei autohtone,
de cele ale populaţiilor alogene, respectiv slavii, bulgarii etc. autorul atribuie mormintele de incineraţie
slavi lor, iar cele de inhumaţie, cu ofrande, protobulgarilor. Unele consideraţii se referă la noua etapă de
dezvoltare a creştinismului dobrogean, deschisă, în primul rând, de reinstaurarea stăpânirii bizantine şi
creştinarea bulgarilor.
Şi în ce priveşte teritoriul nord-dunărean se constată acel fenomen de discontinuitate, chiar un anumit
hiatus, în secolele VII-VIII, după care urmează un reviriment şi în evoluţia creştinismului. Începând din
secolul al IX-lea contextul politic şi spiritual al Europei sud-estice s-a schimbat radical. favorizând şi

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

Ioan M itrea

314

revitalizarea creştinismului nord-dunărean. Expresia acestei revitalizări este creşterea numărului de
obiecte creştine descoperite în spaţiul nord-dunărean. Fenomenul revitalizării creştinismului în
ansamblul său trebuie legat, cum corect observă autorul, "de transformări le din sfera politică survenite la
cumpăna de milenii, respectiv închegarea entităţilor prestatale ale românilor; se încheie astfel, o lungă
perioadă istorică în care viaţa religioasă a populaţiei locale nord-dunărene se desfăşurase în afara unui
cadru de autoritate statală şi ecleziastică superioară, in forme simple, lipsite de o ierarhie complicată, prin
intermediul căreia s-au putut acumula multe elemente de tradiţie antică şi extradoctrinare ce au stat la
baza formării creştinismului popular" (p. 448). La cumpăna de milenii creştinismul din spaţiul carpato
dun�eano-pontic intra într-o etapă a evoluţiei sale, în etapa creştinismului statal.
In capitolul al VIII-lea, intr-o formă succintă, autorul atrage atenţia asupra unor ·'informaţii despre
creştinismul popular al românilor in evul mediu". Pe baza informaţiilor consemnate de unii călători,
misionari, şi prelaţi catolici sau protestanţi, dar şi a unor informaţii adunate din izvoare interne sunt
evidenţiate câteva particularităţi ale creştinismului popular al românilor in Evul Mediu. Menţionarea
unor elemente privind celebrarea unor sărbători, sanctificarea zilelor, visele şi prevestirile, constatarea
unor reminiscenţe ale cultului elementelor naturii, credinţele despre anumite fantome, demoni, strigoi;
unele practici şi rituri privitoare la viaţa familială şi socială etc., duc la concluzia că "in mediul românesc
medieval se observă o realitate similară multor comunităţi creştine, anume prezenţa unor aspecte
extradoctrinare, neoficiale, populare ale religiei, a căror origine coboară, cu siguranţă, in vremurile
precreştine; ele sunt aşadar, atavisme specifice perioadei ce a precedat răspândirea şi ascensiunea
creştinismului, dar care au fost incorporate de acesta" (p. 537).
intr-un succint caP.itol final, al IX-lea, sunt formulate câteva concluzii privind statutul creştinismului
popular al românilor. In primul rând se evidenţiază că anumite condiţii istorice specifice au făcut ca in
spaţiul carpato-dunăreano-pontic să se formeze şi dezvolte un creştinism cu numeroase elemente
extradoctrinare, fenomen întâlnit şi în alte zone ale lumii mediteraneene. in ultima anliză chiar atmosfera
creată sub semnul romanismului, cu întreaga sa problematică, amplă şi deseori contradictorie a constituit
baza reală a creştinismului popular al românilor.
Întreaga argumentaţie a lucrării, importantele consideraţii privind o etapă sau alta din evoluţia
creştinismului popular al românilor permit autorului să formuleze o concluzie plauzibilă şi cuprinzătoare
din care se re�ne că "în ciuda unor devianţe, creştinismul românilor nu depăşea un anumit bun-simt
compatibil cu disciplina religioasă. Informaţiile din veacurile de mijloc sunt uneori contradictorii, dar
cele mai multe dintre ele evidenţiază excelenta credinţei ortodoxe a românilor şi impenetrabilitatea
acestora la tendinţele eretice. De asemenea, ele subliniază că neolatinii din Carpaţi şi de .la Dunărene
cunoşteau sacramentele fundamentale - botezul, impărtăşania, ţineau posturile cu străşnicie aproape
habotnică, celebrau sărbătorile de peste an prin abţinerea de la lucru, post şi veselie, aveau o venera�e
deosebită pentru Născătoarea de Dumnezeu şi pentru sfin�, credeau in minuni ca semne ale intervenţiei
divinităţii în lume şi în puterea sacră a moaştelor" (p. 544).
Prezentarea şi analiza intregii problematici privind creştinismul popular al românilor duce la
încheierea că un asemenea fenomen spiritual, este in fapt, o expresie a duratei lungi în istoria românească
şi o dovadă sui generis a acelei "sinteze creatoare" despre care s-a vorbit şi se vorbeşte desori.
Lucrarea domnului dr. Nelu Zugravu se inscrie ca o contribuţie importantă a istoriografiei româneşti
din ultimii ani. Problematica complexă, şi deseori ambiţioasă, şi-a găsit o rezolvare pe măsură, graţie
competenţei autorului. Numeroase aspecte privind naşterea şi evoluţia creştinismului popular al
românilor şi-au găsit o rezolvare, respectiv un răspuns ştiinţific temeinic argumentat. Fireşte că unele
afirmaţii ale autorului vor stârni discuţii şi replici. Din multe puncte de vedere cartea prezentată este şi o
provocare ştiinţifică. O provocare benefică menită să mobilizeze specialiştii la adâncirea unor probleme
abordate, la noi intreprinderi şi noi concluzii spre binele şi progresul istoriografiei româneşti. Indiferent
de cât şi ce se va scrie cu această lucrare, convingerea noastră este că va rămâne un punct de referinţă in
istoriografia românească, fapt pentru care autorul merită intreaga noastră gratitudine şi recunoştinţă.
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