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MOTIVAŢIASElVIANTICĂ
A cr;vtNTI)LUI HOMANESC
CRifCJUN {<NOt::L>}
Studiu asupra terminologiei creştine din Homania Orientală
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1.PHELIMINAHII
Etimologiile-propusepentru cuvintul Crăciun, începînd din secolul trecut pînă astăzi, de învăţa ţi români sau străini, sînt neaşteptat de numeroase',
doycdilldimportanţ,aacestui termen în lexicolcgia şi istoria culturii europene.
În. lumea romanicăs,denumirile pentru Crăciun.(it. Na[a[e.fr. NoeI,sp.
Nauulaâ, port. ,'\Talal)nu au pus lingviştilor probleme etimologicespinoase.
pentru căevoluţia îouetîcăşi motivaţia semantică legată de termenii latini
nuialis şi, respectiv,nati/JUas,.allfost 'UşorînJe:ese.CuvÎfltll1CrăciunJa români,
popor romanle creştinat simultan cu popoarele Imperiului Roman, distonează, la prirna.vved
ere.rcu terminologia creştină apuseană. Acest fapt, În
cittdaaparenţei, nu poaLefj verosimi1,atît UmI)cît etnogenezapoporuluiromân
poartă pecetea ro;nanităţii şi a creştinăt.ăţ.ii,adevăruri necontestatede stadiul
<\c,tu.a1
aleereetltrilor filologice şi istorice,
.
. În lingvistica şi istoriografia romănească au scris despre ae,fst terrr.en
A.Densllsianu3, B. lJ. Hasdeu", O. Densuslanu", P. PapahagiG,st Puşcariut,
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In albaneză ci că "se poate foarte hine să fie uncuvjnt care, eu semnificaţia
sa primară, a aparţinut unei limbi balcanice moarte (traca, daca, Hira)de unde
el s-a putut continua În diferite limbi·rnoderne, lnparle cu semn! său vechi,
în parte întrebuinţat pentru sărbătoarea creştinească.,«.
Afirrnaţ.ii1e.filologului
G. Rohlfs rămîn, cum se vede, tot in domeniul
probabilitătii şi al posibilităţii. Faptele.rnvocate de el relevăînsu un element.semantie interesant, anume că, în Toscana.t.ermenulil ceppo "buturng{l"a devenit
nume popular.pentru il Na/ale,sărbătoarea "Născntului",reflectat şi in expresii
.populareitaliene. Aceastăsubstituire metonimicănu explicăînlocuireanumelui
sărbătorii "năseutnlui" cu cel al "buturugii",. ei numai lnterîerarea, Ia nivel
semantic, asărbătorir creştine eu cea păgînă,sărbători care, la nivel lingvistic,
au semne distincte. In spaţiul italie, cain tot spaţiul european, termenul cult
il Na/ale a învins cuvîntul popular il Ceppo. 'IncursiuneaÎn civilizaţia europeană privitoare la sărbătoarea "bnturugii" nu lămureşte relaţia lingvist.ieă
şi.semantică dintre un presupus etirnontrac, pe care Rohlfs nu-l dezvăluie,şi
romănescui Cri/ci1111.
Pentru spaţiul romănesc sint necesare probelingvistiee
şi semarrticedin istoria culturii noastre.
Gh, Muşu, Într-un eseu din istoria culturii, discutind critic etimologiile
proptise, se întoarce tot la religia precreştină şi completeazăscenariul etimonului.trac. El precizeazăcă nu.ara imprumutat cuvîntul Crâciwldin.alJ:aneză,
(;1l-am moştenit din.fondultrac, Consideraţiilesale asupra formelorde cultură
nrhaică ne ajută să înţelegem "cultul buturugii" În societatea.păgînii şi, .implicit,noteie semantice pe care le va asimila, mai tirziu, sărhătoarea Crăciufiului, dar din punetde vedere lingvistic. aserţiunile lui Gh. Muşu nu imbogăţesJ ipoteza lui ubej şi Hohlfs,căci mi p reclzeazăetimonul trac şi nici ehipele de evoluţie cătrcllomâneseul Crăcilln.
Gh. Mnşu, respingîndetimonul crealio,susţinut lingvistic de Al. Ho.seUi
şi AL Graur, afirmă IriTălemei: "noi soeolim eli sensul latinului crC(lliorIU
corespunde aceluia de Ilafalis (tiies) "zitla naşterii", cum era numitii 7iua
respectivă în terll'eni apuseni şi răsăriteni ba, .dimpotrivf\,d este .încontra-,
dieţje evidentă cu fundamentele concepţieitea logiceeltci "naştef(a" este una,
iar creatia, cu nota specit'ieă,"din nimic" ti Întemeiet.oruillireligiei creştine
fi-a fost susţinută vreodată de llici () miţ>eare"eretică".din istQria (lcesteia
şi Il-Hputut ave1 niciodată cirenlaţ.ielargii..."3ă Într-adevir('natalis şi crealio
sînt terrccnide dogmă "în cOIltradieţie",dar ei refleetă procesul cristalizării
doct.rineihrlstologiee,iar c.calia, termen "eretie'\ a fost utiliz.atşi susţinut Cll
fanatism de arieni, În secolul IV c.n. Ac.estfapt istorie neglijat de Gh. MuştI,
ca şi de mulţi. cercetători, .ne oferă îns[\ argumente semantice decisive cam
vor Lămuri,elim vom vedea, originea şi evoluţia cuvîntului CJ'('idllll.
Filologul N. Cruceru susţ.ine originea autohtonll a cuvîntului CNlcItm,
d:u spre deosebire de partizanii ipotezei traee, proptlIJeun etitnon indo-eurofJNlU>t<gerk,
glrk, 9rk, eu "cns de "a comprima, .<1uni, a zbîrci;;,care. s-urfi
păst.ratîn trucul C/lerso/lesşl În dacieul Carsium,precum şi ili toponime şi
apelative româneşti.(clrci, zgirci,CUlC,
cre! etc.). Termenul Crâciu/larpro.,'eni
dînrădăcina crac+stlfixul llll, Îneare .africataccorespullde unui k indoeuropean, căciJn limbile salem, ca t raco·(jaca,.acestI: a dat s,apoits şi r. Pe
temeiul acestor lapte fonetice, N. Crucerll conelude că "Surbătoaren Cr.ăciu..iHG. Hohlfş,op. cU.,]J. 57.
asGh.'!ylţlŞ-tl,
op.cit.,]J.60.
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mitui e antcreştină, e aripă (soarele şi lumina au Iost acorate de fH'ieni)şi
dacidl. e în lc:găturăeunaşterea Soarelui, nu cu naşterea IunsWpe care.sln'oadelecreştine, fără tClf\eihi])lic, au făcut-o la ÎnceplJtulanHluipentru a substituipăgînisfIlUI.C:răci!V1
ar insemna "încn;ngătura" anului care pieree.l c(ţlcaFe
se llaşt. Ca urmare, crădwI e autohton în română, din daCll,şierăspîn.clit.la
popoarele elin răsăriful Europei prin români'?".
.
Ipotc:r:alui N. Crucerupropuneun etimon pentru sărbătoarea "bllturllSii"
cares.ţmpolizanaştereaSoareluiIa solstiţiulde iarnă, dar nu pentru sărbătoarea
creştină a CrăcillnllluieaTcse referă la naşterea lui Isus ".Această ipoteză sCapă
din. vedere relaţ.iadintJ'e etinw.nultrac şi motivaţia semantică creştină,Sflllnul lingvistie.trac, derivat de fa presupusa rădăcinăIndo-europeană"crac,..legaUIde sărhătorilecielului solar, a fost invins de terminolpgia.Jatinăcreştină,
impusă .deforta misionară a bisericii, iar .notele sale semantie .'1lIfost asimilate, cnşi aIt datini,păglne, in sfera semnificatiilorteologice.
Prezent.areacritică a opiniilor care susţin originea precreştinăa 'cuvintuhii Cr<'lf:iun
ne relevă faptul că. acestea au deschis un periplu interesant în
istqria milenară.. culturii, dar C'ăI1Uauputut să explice,cu probe rigurogsţ
la nivellil;li5vistieşi semant.ic,etimanul tennenulllÎCl'ăciul1care desemnel,lz(i
.,metropola'··.sărhăforilor creştine..Ipotezaetimol1ullli trac eştr ..1.lIlI!lit captivan l,bazat ÎIlsă pe Ul1raţionament fals. Semnullingvistictraq al sărbătorilor
solare a fosl:inlocllit cll semn latin, axat pe dogma creştina, caînto.ate limbile
rOnl+il1iee,.iAr
notele senlantiee păglne au fqst subordonate mişeării de. rotaţie
a ideologici creştin.!;. ...
.
'
2..ETIJ\'ION
LATI". Partizanii originiilatine a cl.lvîntului.Crc1d
un au propus
m,ai ml.J1teetimoane,ltneori fanteziste, dinlrecare amintinl: incarnalionem,
pre7..cn
t in Le:ricOllulde Ia Buda şi în Dicfional'i1l1 lui 13qpp, camalioI]cm,
crcsciOIlcm
şi cor(lplionem,întUnitc
ÎllGlossari1l39
luiA. T. Laurian i L C.lVIassim,
cr([lillll1rz,.şusţi.llţltrl
<leB. P. Hasdeu33,Chrls/i.Jejl1nZllm,propusăcle Schuchunft.40,qHarlllmjejllnil1m,
avansată de VaillaritH, calali.onemprousă de
P.· Papahagid2•
•..••
. .••. "
Dintre Re.esteetimoane.. vom {liscuta numai varianla('alalir'nem, pro"
pusă de p. papahagi, care a fot susljnută de numeroşi istorici şi filOlogiea
V 1)âl'vU14a,
T. PapahagP4, V. BogrerI5, S. Puşcarin"",TII. Caipida1l41,N.
. 26CLN..Cnweru,
Îl!.A.c/ele
celuide(fIXIl-leaCOl/gres
inlerna/iollal
delillgpislieă
şifl/ologierolJwntcă,dill
15··20aprilie1968,t. Il,Buc\lrcşti,EdituraAcademiei,
1971,p. lOŞ\)8qq.
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Bucureşti,1871,p. 205.
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op.cii., p. 526,
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ap.cit" 1).72.
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ap. cit.,p. 670.
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op.cii.,p. ·164.
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opinialui G.Weigand
despl'eoriginea
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dillDaeiR,
dIn cultulJ}Qpljlar-rellgios,dq.1R
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I'..·.JJapahagi,.·promoto1'ul·acestei..etjmc)lc)gii.îi1
..Iiilg\isticu·.1'mIlâIlC
asefI,
nHvIndTl(}telesemantice ale aeesteis{lrbMori,precizează: "Calţl/iala tirtini'
era ..elJenJ<l
rea eeE;fi'tceapoporl!luiiIl.pl'irnazi a .ltIJli.i
(a să i.s spuie de ,ătre
pimtiqisărbătorile dil. cursul acelei luni..(rjgiIlc lui estecalo\<Chem.
i" ac'eeai
ca şi .aeolindţlorcalellda: ....Er" aceHs![lc(jlalioun kl(tes[lrllătoîI'e înpI'irqtl
zi a fiecăre.i Ilmicare u.trr;buit să se.f,lc[leu ().deoseJ(iU\..S?lelnnitate,..!I1uiales
în Juna 1ui 1anllari cînd,.O;d.ată.
eu anunţareasăr!)ălOriidi1Jel.lrul ucelei .lunl,
se îIlcepe.i Anul'r)'ou.lceastrl siirhăto"l'ea LI·e]luil.s[tfi.e.eu
atît.nUlInlăyeaţr\
CII.qt .?!irne.ă tot .în priITlcle.
zil.e.ale acestci.llllliSe)il,leaFeslum Ralepdari.um
(\sărăh)al'e; CaIendeloDLln.
care .aveau loc:veselii public şi. supersliţioasc"so.
pp'rniÎHldylaaete,,ole.nlnităliHI). Papah;gi consideră.e[tsensupui C(1hltio
s-a'
restrîns, .mai)ntSi, Ia "săr])ătoriledin iaIlUl1'ie'.'ial·:.
mai tÎn:i1J,după intr'o!i('(?a. Cl'cştjriisrnit1ui,
.la .(tcenmaf'9a naş/trij Mîntuitont1ui.Aseste trepte sem,lniictCnu.•refletfl însrlpl'oeesul ist(H'j(:real,.pentru erI: ' ...; •. '. ..•...'
..... '.!)S[lr1jltoar9a.. cll lio ....aveti pres l!giF,extl'aprclillu
r inrîcrioada)'Îîl(r
ei!eridanil ri)llUlnnu era scris, dar după întocmirea eafendilruluiscr'is,ţnlpor;
iaI:Tlote1es:lle.sprn.qntieenp aupuHt ă înloalcalend(e-lw'şL. F,taLpre, ni('i .sădeseIllneze"săr"vem probe syrnanti\f;sint isţoriee care susţină
a ciernO#trat,. bai.â't.nefarxL0,.elim.. . ajlihs,
"ehemarc
la .adunrlre")a
crelllio."cr·carefilpi
lui
Christos",
termeni dedoeli'illăill,osteilitt
de ttnli.Il(;logi.a
•..ee1eziasUdl. nnnanieă.
Y:l;;r\anmoţivelz
astfel relaţia Ctinfresalalfoşi nativitas:"ttllllnţaI'a
1aJI)j phanie .<isăr;hi1tor'ilor gl(lhile.depcst('flIl trebllÎrt.sflapari:\Mtg,inilo1'.de
curînd el'etirlap cain toiul asernănflloareealaLieilor de mailnainte şi [(sUei
ei numirii[l['h[ttoarea Nativit[lliiala'io .. Denurnireaaeeasta.care mI a putut
pltcH.clin.s.ÎIltllhisericii.ofieialy•.a fps.t;se P<lJ'C,
.prirn.ită .elliarde rnisioIifiSi
.şi
folositElea 111i,jl,O<;..de
popularizill'ere,pee!.ea sMbăt()rijoI',
.•c:Jeş.ţilH,c
1fl'.păghi-ii
de
G'urt11d.·c.onvect.iţi"'i'\
JlusLrulistorie suprasolicită realitatea pentrudLnu ex48:--.1.
Driiganl1,
op.cit.,p, 48,eI.nota9.
9 G. Gillglea,
No!es1Il!(jl1lsll:,ucs.
în "BulJetin
de la·SoeiM(,!'oum:tinecte
llngfîistique",
II, BU:Ul'eşti.
1!)65,
p.:n (calareo, "a ('oborîtUl'mele
t(jarnll").
aop..1'.}'anaitesell.
Inlroducere
in lstol'iacll/turii
rlI1(îneşti,
Bucuteşti:.ll\J,p
.•lO;l.
Z1JVl:
Străinn,
Eliniolo(jÎi
fa:n[(izisfe,
inrevrstd
;,LUCClih'irul'';
IX,196(\,1l;
25,p.3.
, P. G;\rhoviceaIlLl.
Creştinismul
daco-roman,
înrevista"Biserica
orto'doxii
]'OlllftIlă."','?ZX
Il,

1'.(lMANESCUL
C.HA.CHJN
pltcă, prin probe; alunecarea semarrticăde lacalalio la noitvitas; ei presupune
nutaai o confuzie între aceste sărbători care a determinatpecOIlvettîţis{
llllln.easc{tsărhr!tdtll'eaeireştinăa naşteriicu vnumelestu'hătoriipăgîne.PreZu111ţia'
sa e infirma Latle·ifapte, pentrucă sărbătorrlccreştiee şi, iIldiseutabrl,
celecardinale, legate de dogmă,mele-a numit poporul, ci bisericaofioială tare,
pdlr'misioriatiisrti,'a impus' terminologia doctrinală:
Sărbătoarea ralaliose repetă în fiecare lună, lacalendi1iJ,iar'naşterea
luilsus nu s-a s{l.l'hătoritnicîodatălacalendae.Sărhătorirea naşterii trupeşti
Şi'ţ),llaştcriispiritnqJe a lni Chcistos a avut loc, la început în BiserieadeHăsărit.
peffiannarie,maitîrziu,înseeolulIV,
după Ces-a disociat lnlrupareade
A'f!llare,sărh[ttoHea naşterii.trupeşti a Iostfixatăla 25 rlecembrie, peste ziua
dttnlşt.ere 'a zeului l\fithra,identificat cu ,')01·Inu!dus. Izvoarele.tbiserieiăcreştine relaTeaz[tf[uă echivoc aoesbefapte 57.
"Scenaritrl" semantie al et.imonuluicolaic«,construif eu "artă" de nurueroşi "regizori", transfigurează, aşadar, .0 premisă falsă, treeîndeu vederea
dogmahristologi('ă cristalizatll în Simbolul Coneiliuluide la. Niceea precum şi
semnelelingvistice rornanice.. caredenume$c sărbătoarea. naşterii lui I:ms.
3.. rTIlON
Tr,lD.tcza
oI'iginiigreceştia cuvintului .crăciufl.afost susţilHt! de NI.G.îL'lliţeaflll,
in 19:'\2,şi reluată, în mod independent, pestel proape
patru decenii, in UlG8,de liugvistul ceh Pavel Benec, M. Gîrniţeanu, rcspiIlgllld etiplql()giilepJ;Op\lse.
pînii li\ el, inclusiv cuvintele creatie şi calaii0, pe
motivcă.sînt degerl Ieminin, t'o.rmuleaZ[1
ipqteza unui etimon grec de genul
nelltrt,pc.hiyalţnt.CJl.."ta touJ'hristoll.genethlif(',
HLiI.izat
de greciide azi, {\1lume
Chrisiougena"
..toLelc.genulneutru, Prin tlnna Chl'ÎsiougCllOS.>
Chl'IJsfgilln>
Cr<'îgiuI,-.Crăcilm
JIl1ţle "gellos.",11:1ştere"
e .!1Clllruca şi Crc1cillIlîn limha
giS\l..că"
;g•. Argumental'enhli.Tvl.(!îrnitellDu
este
pentru ci\ un spI'ijin3 pe legile.fo11etie(.llelimhii }'omftue.
l.,ingvistlllCHhP . Benee,gn susţinut, ea
acelaşi qtirnon ,resesc,
chl'isio1.lgenO!l,
JpEmăeliptică.a SiIl.L[lgneieI!fJFweraIon chri.lougcn0fl.,Ic,Qnglt:mI.deljngylsticrlşifilologieromanir{lde la Bucureşti(\inanul 191).g,:
Acest
dimon greecscnu poale fi lmr! În eonsideraţie din pricina difieultă!.Xlor
fonetice pe care le implicit.Lingvistul ('eh admite neverosimilde multe schimbări
fonetice.deptlşind llUll1{mddesunete ale cuvintului şi trece cu !vederea că,
în spaţiul dac:o-roman,creştinismtd primar H fUst propagatinlilnhtt
llU in cen greară,
termenii celeziasticidin
romfwi'lsîntd(
gine latină.
.
'1. ETIMON
SLAV·
Etimologiilepropuse de Fl'. MiklosichşiM, Vasmer au
fost respiIlse de./lin"itiî· români.
.'.... .H·d.LCiei'c';;flip1(aJliC
'ii'f(!til)lIedeJem, in Dlc'UW(llllire
d.'4rcbţol{)[JÎI'chfelielne
de litul'!Jie.
Paris,1922,
(t. V"col.197,şit. XII,eo1.908),
leo[rnip. nespuneClt;rnyllt
AleJ{IlIL;
drilvl.,IiISI(w,,lqe,
l,sCl'isejlltre
anii.202 210, seşllrbălorţa
la.()iartl!<t1je.
Aşad.ar,in
secolul
1)..C,ll"I.a
..H?tezlllpvsnnlliui
,seoficiaatit.tnl{11parea.
Cîţişi.Anl/areCI,
tl)lfci,...Ia. .Teo{(i!}ier.
şe
des<:opercalumii
Sf.Tl'cime,iarFiyIs-a
fiicutpnnosf:vt.
şi Caom aqevărqţşica.DliInnezeu
lHleyămt
(er,1iltei,ln,. l6,..lVţaIT\1,I,
9,Lue[j,III, 21)s.au,e.mn
spUlle
Si. IOlGUl'llde.Allf;
"pţ e8..acrat:l.qe.s,Hoperirt,'
SCJll,)111cii.ţe
.p.rătare.?
Pcntrtl.căEI nIls-a fă('nţunosut tnturo'lil
Naştfrefella Ll.ole'.I1I.flll,.dc()al:ece
El pîniIla aceastll.zI
nu era.eunoscut
IllUlţil.llIl"
; Cf.!\jgl!f
Palio!ogiae
CllfSllS
('olllpie/Il!!,
seriesGrâeco
(încontinuare
p, G),t. XL1x.,j}.
3q5.
58,M,
.Gl1'ni\1:aml.
Ol'iglnea('lwlnllliui
Cf(icil1Jl.!11
ziarul"C(1le.<,Iarul",
1,t.932,nl',25,p, :3,
9 Pavel
SUI'
I'origine
deCrăciull,
în Actele
celui
COll{Jresin/el'llat{ol1al
delingvistică
şiBenec,
filologie
romanicâ.
din
1[,·-20aprlJle
19C,8,
t, de-al)[JI-lea
Il, Bucureşti,
EdituraAeadernrei,
1971,ŢJ,130fl·······l108,
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Ipot(1zalui Miklosiche.q,hazată.pepa leoslavul kracwl,. a ..circula.; nmlt
m()Qgiaveehe (Weigmd"t, Cibae02salt Phi1ippi(le'i),.Nun1ai.căaceast.ă
origipe ,Ilu.e .verosimilăd in ·..puneLde.vedere istoric şi.Iingvl1itie,.p.Carall13rţ&4
a.al'ă.tat..cfiladata cînd slavii.au pătrunsrn.epaţiul Diţc:.iei.antice,.poporl;1·ro
!4[ln,.ţinÎ,l1ddeBiserica Homei, avea,un limbaj n'ligios.Ja1iuconstjtllt.Era,
firesc, aşadar, ca slavii creştinîndu-se .Srllmprnmute·termetmIGrilcian,dela
românL.Aceast:!isitna[:iene at estă
că slavii.JlllatlUn .:tenJ,1engeneral
pentru această să.l'hătoare, pe eÎn\cl.rom,\nii,.În ton.te diale.etele, au> ac:.e1aşi,
eu:vÎntp.entru.desemnareainaLeTii.lui, Isus.R ..·S()htlc:h,)nJ.l"
.Ohs.eT:vaşe.lipa
unui.tCl'mCneOmulllaslavi şi cousiderase pe rterneiul.acestui,
(1FgUn}l'ut!iţlgvisc'
ticca şi,Ţ[tgi()G,c[l.slaviiar fUnrprumnl<lLen.vÎntnl<1
eIa rolllâr}i·.1)
.Cara!4<lU
eonelnde·Însă.:fetmcă toate \.popt)arelesI8
veveeine.ep românii,.ţ\diellPl)lgal'ii,
sîrbii, cehii, ucrainenii, folosind euvîntu.LCrădJlIlparalel eu n.1tnlautohtou,
dovedesc eeutrul tde,răspindrne..a fost rnediul etnie, rolnâIlC.Se.
Tot din limha rOlllână,consideră •acclnşifilolog; anlnat terrnenulCră
ciunşinlaghiariieare, (Jup{\('.teş!inarf'alorclin secohll
.e()lltnch
stril1secu r0111âl1.ii.
PCilnoglasiadineuvÎnflllkaraCSOIl,stJcolit.:tdeorigi·neskv\i'\
şiţitls ÎIi . .en
!:orot:llndillG{'()nieUdelai\'ovrj)rod (l1AG)
, Se explică pe
terenul limbii maghiare<17 ,i palacsintadin rnmflnesclilp1i'icinIăsauca brt1'a].
cliri sI\!. Maţ.
slrhoeI'uat·
Etin)C;flU
Ip.ts îr dreu ];i!ie dc
semantice,
de
Frcdidl/
<I,n/orali ,.fnire • enjaml;"'es"
Al 1{?etH9. LingvistuI.româIl...
sustirlc
latin' ('r{,(flii!,
daI' eOllsidrră,
b;l7,<lt.peeriteriifonetice,.k termenul
Crikiun ]Hovinedin latină
eă unii termeni au pătruns
prin fiJierL\.sla\·ănlcl'idionaW.
Pornind
în român!'iprin intel'mediarsJ;lvdin
]lrezintă earnetl're fonetice ilro·
prii sli:vei,..Al. Tiosetti il
te:nr.eniiCru(:iII11,
co!indll,Rw;alii, 1Yoian
tme,ca!cnr!a(',Rf!sari(1,Traianus,
Illl.sl.IlL
urmasi.dirfecti.ai
kracwl colp(la, rllsalijn, Trojan"iO.
ei. Î'er11'Och,e
•'[orme'S.lave
lingvistica rom:1neasci'\.
AI.
Ipoteza aceasta
însă o
nOF!'.'
JVfiklnsieh,
lJie S/auisclwn
Element,!
if2Rutnii1l1sc1wIl,
;\Vien,
t1861,J;tiRrlonulşlav.
estepT(ţşPP\(S
ills{t.ea,,<lin.
(hlllkle.'\VorC"
(p. 21").
61.A.
C.de
Weigall(),
op.cii.,p. 9.8--)04,
62
Cihae,Dtclionnaire
d'efijlllOlo[!îe
etaco-rorl!ÎJne,
63A. Philippidc,
Principiideistorialimbii, 18B4,
p.
U,l;P>Canllnaj:t,
op.cit.;·p. il5.
65IL Sehuchardt
văzuselipsaunuitermen
2M,apudP.Caraman,
op.cii.,p. :15).
Porninddela acest

p.

--_ .._._-----_._---

rtOMANEs,C(n.i.
CRĂerU
N

'37

Graur"!'şi,li1.âlIltea
N. Drăgunuşi ALCiorănescu!12
atr explicat,
pc teren !'Dll1ânesc,
evolutia etinl011Uluilatincrel1lionem
lacuvintnrbCrăciui7,
fapt !rl care ne'rFliem ,5inoi,
5:, EV()luţiafortetică, efÎrl1oI1ului
crcCl!îOl1cm
la termenul Crăciun<ifost
Iănlllrită în lingvistiea romt'i11ească,
dar fenornenelesernanfice şi probeleist orice care susţin acest et.irnonllu a11fost cercetate îhtoatăeoÎllple'xitateâloT.
EtiritolltiJ creeiţioa[tisl pusîn oirculaţ.ie.vcuUDsecol înurmă;cJe Iaf.inistul
ieşMll/\ton:Denshşianu,darneruotivat semantic. La această ipoteză ali aderat
filologica O. Densusianu, T. Papaha·gi,P. Curaman; AL Hosetti,ALG1<nlr,
Ci.Ivănescu, sau teologi ea ThvMariolache'"şi D. Bă1Dşa7\Însă Iără să lămurească istoria,.acestui cuvînt, Al". CiorăncscuaînG{rcat să rezolve p rohlerna
semantică a cuvintului Crăc:un dar, observînd că termenul creatio cu sensde
,;('rea!l nu isus"e<;lltra\'ine !f'rmtnuluin,alalis cuvsens de "naşterea, Iui
Isus',',}renunţ,at.Ia acest drum. Al. Ciorăneseuafirmă: "EtimollnI, crcl1lionem
a fost deja propus, d;lr.CUîţelesul . "creaţie" sau "naştere"... Aceasti'isolHţie
l1upareyosi'Dilăpentru căarfi odirectănegatie itdogmeicreşlincalncarnării
(11[15911t,
,iarnl făeut)şipentrucă"arMsa făro ohiect personificareaşi
epliaţie 1111111ele
de persoană Cră('llln"(O!1"
ciL,]).24G).,Al.Ciorănescll,por11ilid
d la fapittl (rtîn, Ilol11ania,Apuseană c!'Calionem
, . , descenclenţi75
cu sens de
"copil" (sareI.,krlaUwn., sp. eri ",,p. crin sau crialura,pg. criado şi crÎanca, creatura)propnneqccastă 1110tival>1e
:""Crăciun trehniaÎnscmnela
înCpHt "Cnillli ISIW',',carea,stfel explică llznlpe care euvÎntuJ lea dobîndit
ca nume depersoallă şi de falniIie şi, luai tîrziu, personificarea sărbătorii"
(ibidem),Îlleonchzie; AL, Ciorăneseu?onsideră că "etimologia .crcalionem
'>
Crăcirm,este, [onelic()şte,normală, şi, (lin punet de vedere semallLic,logică,
dacă
sporm'şte(le
la SeJl1ryifieaj:iadeeopil"
(ibidem).
Ipoteza
Ini AI.Ciorăl1r5ClJ
esteatrn-lUlentată
lingvistic Îilsa, pe plan
scmantic,
aecstinvăţ.,at
71ALGraur,op.cii.,p. L
'2 Al.Ciorănescu,
op.cit.,p. 246.
"
7 Th,'Mauob:che,
•.CUeva.·
'Consid.cra1ii
despreoriginea
şiclin70logia
tlmfnlu!ui
"Crâciull
",
,In revista"Mitropolia.Olt;enie.i"
XX,,1968,nr.l·,2,p.lA3 lAf,.
., '...
.
74·D.Bălaşa,Glwin/Illromdnesc
"Crăciun"
[n ul1troponimie,
toponimie,
JohilorŞi
elir!l0lqr;ie,
hVrcvista
"Mitropolia
Olleniei'\XXY,
197;),
ur, 1,-·2,p. !l7-·.140:
"AVÎlH,Îll
vedereciiBisetica
'daco-romanii,lllpri11lcle
secol",a fostln·lcgălur:'i
directăcn'\1'115111
şi cll!n,eu1LseJntreJ:mil1.ţH
ltmhalatlnll,hlTÎndifllzareaideilor{retinc,dela omla QIP,SC:
utilizalatinaVUJiifll',soţothn
eă,sărhiHourca
Naştel'iiDQtl11ll11ui.
s-alntronutla 25,dec\'mbrie
încădela l,l1ceput
(.. ,) înainte
de fixare.a
doctrineihrislo]ogiec,
ea (sărbătol'ca
Născu/ului)
s-anumitCrâciull
Sl()la "crealîoll
s'ITll*creatiull,.etinton
v\l]iiaL
.. [aclieă]să.rbătoare,aCrţafll/11i"
(p. lB8)."Cuvîl)tv1
(Inlciul!
esto
celmaivechiclIvlntpoPtl1aT,
creatodatăcllcrqştinarea
poporului
rOmân,
inaintede:,2,::;"
.(r.
139)
..: "EUmologiaeuvîntll1111
C/'clciLlIl
porneştede la latin\11vuliiarcrCuUlIIll<(:i'calionem.
CrâCÎlwltl(creQcilill,
iniţiallffoststu'bi:itoal'ea
(;rcafu!uÎ.
,.Oficial"
acestcuvînta fpst!UlO('.ţlit"
lf,,:19,5,
cu Nâsc!lllll,
din carca rezultatSI11'b:'îtoarcRNâswfllluÎ"
(p.140)"SÎrn))llrii.
de a.deviî.l'
istpric,
diu.acest1IrthQl,
înCil\(t:;t
111101',
j11.eXa
cţităţi, dC.,orclin
liqgvistie,şi
islorie,mItrehuieschimhaţi
pe.romantice
mqned(.
(laelc;e.
J).Bi:ilaşa,
pele un deceniu,
şi,asehimlJ,at
olJinia,
c!,lei,
In.ll-,;ti<;(llul
GrâciuH,Cllvlnt
daci!:,.
Upiî.rtln.,t\oiLracii";XIII,
,UJ8;t,
nI'.121,p. 1 ,·15, Şl1Sţillc;,c.A:j,l<:ttl1()logiacllvlntnlui
<Crăciun
)p9l'ncşl,ed.e"la dacienlcfca.tioll
)crcacian"Siirj)ătonrea
(re:.ttlliui
",
lnlocUitla<î25e.n,e,ll.;,Srb.:ltoarca
NăsC\ltul,li"
(p.15).Aceastăfmzi:iconţinedOH .r()ri:
l'Arţ:!lllh'clltulsellltlntic
al'iane subordonatune.itpoteze
lingvistice
falsepenll1t,că tTcilillin;2.S{ll'h.ltoarea
Grealului
JIUHfostlnloeui'l:);
ÎI\:l2f>,
eu.S}ll'hi'i
toareaNâsfllllllhi,
vileiarianisillul
nfo5teult oficlalinImperiup1t1>{
la·I'he.ortoslus,
ial'.c!l!pij
;lceeu'apnlifcritt.
In golişi a inflnrlt,SQcok
de..a l'.îndlll.In
gepb:L
7;r. Pauli,Enfan!,Garotl,Fillfdan;;leş[al/glles
ropwncs,
Lunci,tDl\.l.
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deinol1strat:l.<cums-a produs schimbarea semantică de lacrealio la Cră0ÎUIl
făI'ă să contrazică dogma N ăscuiuluu,în spaţiul Romaniei Qrielltale unde .nu
5-a'Upastrat descendenţ.iai etimonului latin cu sens. de "c(jpil"şi de cenu
S-a realiza.t.•acest
sernant.ic.tn.RomaniaApu:>eană,
spaţiul în.care s-a impus
nalplis,.aiîl. timp cîttennenul crealiOlue descenenţi
sens de "copil"
Iimhile..din această zonă,
Ne, oprim aici.cu relatarea cercetării originii termenului Crr'ki.uII
..preciz.îndcă,ln urmă-acestuiexcurs,am desprins dirccţ.iiIeexege;>;eişi
amauqlizat
argumentele principale formulate pÎllu azi.
ETNoGENEZA
POPORULUI
ROM,\N
ţ>roeestll.eLnogcJ.lczei.7"
poporu.lui.rornlll se sprijini'! dou C0111p.onente.care.şeinlerfere<).ză:rcmonizcreaşi creştin(lfea77•
JneemltlJl'ile romanizarii.cohoarăjnaintca erei.noastre. la.ţtapqeueeriril.or )'Ollltmc
îIlBalyU1i,
iqr·e.xeş!inare3,
se.înfiripă .Îpqădipprimnl s.ccolalerei lJ.(HslTc.1;Iayemdovez:
arhqologipe.despre.pătrgnderea.enşti;nisrnuluiÎn Dacia..înprillluJ.veac<})..erei
'l.ţ()[lstr.c
...dar ştim din izvoure.literare eăapostolul A.Ildre1.i1.
trecuL..prin.Scytia
Minor, i.a1'aIwstol1JlPavelapăslQl;it în .Moeiqdil1dreapta D\lnăl"ji.}upehil!s
din Capsareaspllne: ,.Cîucisfinţii <lpost.olişi ucenicii l\fjnt\JiL()111!uillQstrll
5-au.r,1ispînditpetot pămîntul,lui 17ona,.dtlp spusele,tra(liţiei,i-Bueă.ZlJt
sorţiiţa ]';1Pa1'ţilor.. lui •.Andrei ScHia.,1[1iIoan Asia.undqşi-a •.pqtrecllt.y.iţ8
pÎnă.ce a.murit;înEfes.; Petru
să fi.pre.dicate;vreilqI;.rŞ.spii\Îi!Unpqllt,
Galatia. BiLhypia,Cappa.doeia
pentru (a la. urniă, aj;lţ115
.la IQWa,5 ă
răstigl.l;it.cucapul în jos,
CUţl1
fiÎngll1'
dorise ?ăpiiLiii1easp.. CI(să mai
spun de Pavel care; după..ce Hiltis!:,E:\,pnghelia)niChrist(js,dip ..Ierusalim
pînIi În. părţile H!yriei,.. 5Hferit marLîrilll.la BOl.na;'1'h
.J\1isiVllea;'l,postolglui
Andrei la gurile Dunării rămîne insă prohahilă7 aULtimp cît 11Ueste conriI'''
mată de alte izvoate literare şi, mai 31es,de piese arheologicesau epigrafice.
;' BililiOgrafiah3feritoarelil
istoriacreşti11i5mtlluîîn
DaciaTraiahăsailbaciaAureliana.,
crisă.tnlimhistrăinesau Îtll!nlbal'omi.Înă,
lHltlfostpubIicată,lnţai'!11108strs;
Intr-ll11
"O]Ulll
speciLLucl'ărigcneralesanspeciale
redaetHte
dnutori romflni
privindistoriacreştinism
ului
timrnlriu
InImperilllHomanşi,inclusiv,
în provinciile
dunărene,
aufostlllregistratelnBfbliogra.fiaclasică.
româulY1scâ
(eoordol1atJi
pentruperioadaantebelică,
de ;'J,Her.escuşteontillllotă,
tn perioarlaposthelidi,de.I
Fischer)precull1
şi 1nBibliografia
stleciivâalcătuită
deN.Gudea
şi
I. Ghiurco,·.
DinislOI'ia
creşlfnlsmulutla'
romani,JJărlllrii. arheologice,
Ol'<ldea.
1988,anexatăla volurmil
71H,·'
Vl,lpe,R.ornanildfe
coordonate
ale
în voLDcla LJl1nârc
la 1ifare.Mătll1fii
istorice
,i
creşlil1l1,
(f111nţ.L p, 11:3"'·11;6,
73EusebiusdinCasarea,
Biseriuascel,
!n voI.Ellsebli()peta,·,rO],
IL efi,Eli,
Sch"l1larti,
.Ldpzig,. 190:3,
en:p.III,L, . Ensehills
din Caesaren,
Scrieti,Istori(e
HisericctlBCâ,
f.rducel'ede,T.Bo(!ogae,
BneIJ]'('şti,
l!l87,p, 99,
70I?;l\f;'Pippidl,(:onsieleril
Hşubred'
..şl'ÎzoJabl;;
"'iJ)lnnali:l'lui
.',..".......lri\find.
creştinarca
ti;'ţlJluriea
litPl'f\llluldobrogean
(ef. sţudiul[woarele
litC1Y1re
alecteştin
iSlTI
li{uf dacocrol1lan"în
voLCQnfri.bllf.U
la.iloriaRomânÎi'Î,Bllcmcşti,
H1G7, ,1!JO,
UniiitoriCi1iaenrdăinsil
credit:
J.
Zeiller,
Les
i(rlgincs
.
.,.
.
de
1'1i'mpirllRom(1ill
11118.
op.29sqq,; s, Stănescu,
la Români,
Bucureşti,'HW1, Paris,
Români,
1g,jil: Anton
Cf(ştini:m.!il
rlaC(l-r";man
insel',1 li' d. elI. Bucureşti,
c(!J'cetătm'i
nu.Ilcor<!:)
n].>ost,ohll.
: (),Al!tlcr,Predicat-a
1.1n
apas/o/inRomânia
i,. în "HevistaeatoI!c:'l",
şi R Nelzl!ommer,
Viechris!lieht
Alierliimerder
Dobrwlflcha,
!3u\mreşti,
1.\lL8,
p.

,Heligia creştină, cea-mai înalt'.hleologieo'TeUgioasă
creat}lîn antichitate,
eutormo.de cult-simpleşi.cu un sistemdevirtuti răsplătit prin feTîeireetenlă
;sedispîu(}eştcşise otg3uizează în Dacia, în mod cetl,însecolul al 1l-leoae:n.
aşf1CU'llls..,a'
petrecut In .tol Imperiul.Heman.
2; .După:victoria lui Tnli!.Hlasupra luiDecebal,ocreşfinismulse>Iăspî'ndeşteprint;re .milrtari, coloni, negustori, misioriari,veniţi, înelf'oscbi,el
itr Orient,
u.ude creştinisH}ulMdezvnll.aseîn primul veae,prjnpredieile lui. Christos.
J)(Z\ioltareaereştinismuluiin ImperiulBcman, În secolull1e,n., e aLestată de
izvoareliterareşi arheologice.1'e1'1u
halol:;punp; ITesietnisumus uesiraDJl1nÎ
(J
ill1plcni
mas urbes,ouisulas, fqslella,1Jwl1icipi
a, conciiiubul«,castra i})scţ,decrrrias, p-a{atiwn,seuoatul71,j:qrum
(A.pologia,37,). "Sîntem de ierioooşioamUlnplut
Ioate. oraşi;levoastre'oloellinj:.c1e,eet[1ţi!e.,
IIIuIlicipiilc, consiliile,castrele chiar,
.a-doun.ăl'ile
POpoJ'ului,palateIe,senatlll.,Iorul", T1iLodifuzarea
treptatăao.creştiniSl111t1ui,
în con:()rdantAcu s lar(jaodespiri La os(loeieLăţi
i, aUeOI\Lribuil,00
11uUe
cauze: înlăturarea harierelor etnice şi sociale, detinitţvarea evangheliilor
canonice în .liţnbaIatlnă, org,!-nizareavieţii creştine În jurul bisericilor locale,
,politica toleranUi8°'!-o.statului
.1'0l11an
fal.ăde creştini el.c. Împăraţii Trai<:l1.
Hadrianus şi Antonilll>oPius..oşîntgeneroşi cu creştinii, iar p.erşec.utiileRl(lin
vremea lui .:'v111I·cA.ureliu,.o
Deciusişi G.alienussintînelrepLaLe,Îndeosebi,contra
celor.ayuţi,a fllUcţ.ionnrilorcfestat şi a militarilor. Au existt îll(iU(Jecllii
intregi,lnsecolul II şi III, in care ereştinisllllil
(!q:voltat nestingherit.
o
3,ParaleL.cu'o,răspînoireaşi organizarea creştihismlIlui, misiOlwrii.şi
episcopiiduc polemiCiasupI;adogmelorcăci aeum, în 5ecoll)1LI e.n., s.eopase
primQleereii. dintrecareceillwli importantă estegnost.icismu182•
oIn Daeia,
cll in toate proyiuriile de graniţă 8.]eImperilllui,rreştinismul sg dewltu.in
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latină,dovadă Că in templele lor se găseau sfatui eu inscripţii latinelsau cu o
interpretatioieollograficăromană. Cultele păgîne cunosc, în secoJ,ulIIIe.n.,
un sincretism prollunţat, iar după retragerea <tul'elianăceeleazăloculereştinismului eare le va asimilaselectiv. 1njurul anUhl!800 e.n..,eu111afi'rrnă
V. Pârvan,
"ereştinismul, în formă latină, a)unsese hiruitoYpînă Iii D11năre,pe toată
jJ1til'l,dreaei,.de Ja,lagă,rele retice, laceje scitice"S3.
-4,"Prezenţ.acomunităţilor creştine în Dada, în.seeolHhII e.n.,este
'atetată.atîto de izVoarelellim'a're:ocîtşi de eercetările atheOlogie84.Mă,rturme
lui Tertulian şi Origellau l'Hovoeato cGlGhrăpolel11ică rîndl.llfiloţogilol'.şi
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istoricilorromâni din pricinl1111inîmaJizăriisutt
suprasolicităriilOT.Istoriei ea
Pâtvan85salI Pippic1issconsiderăcă.textele literareale.părinţ.îlornisaricii sînt
contradictoril şinecnnchrdel1tein privinta "creştiniSl11Ului
dillstîllg:a Dunării
înainte de 2bO".A. Velcu87şi 1. Popescu-Spineni=găsescinsătemeiurisigllte
pentru ipotczu'Uneii'ăspîtldiritimpurii a cl'cştinisrmiluiJadaco-rcmani.
Tertulian yltumcră pr'intrc creştini pe sarrnaţ.i,pedaH şi pe scitii ,;el
Gallianml1dilJcrsac]1afionesd Btilannornm inaaessa Romanis lllca, Chris{o
oefosllbdiUlelSarmatoi'uhlel Dacorumel Germoitonuiiel ScytharW11el
a!Jdiil:lfUln 11lultarum
.ftenlitun el 'prooiucitirum' el inslllart11Hnobisif!rlOfflrU11lc(
Ijlldc
enumerare minus posstimus; in ql1ibllsomuibus lOclsCl1ir:<ili
tunneti; ql1i lam
('ehitelre,qnat'89iarOrigen, după citeva decenii,menţionîndaeeleaşipopoare,
. evaluează a]tfei ])rocesllfe\langhdizarii: Quld mli('1I1dicamlls
dBrÎll1ll11istiut
Germani"quisunt ci rea OceanumveZapud barbal'osDacosel ')(I/'lnalosel, Scylhas
qz,ulFlunplIlrhniJ10ndumonâierutit evangheliiuerbuttiaHdi/llrisunt alltCmin
ipsa saecll!i consllllunalione"90?
M,ăfUI1iscordieiîl constituie sintu gma qtiowmplurimi pe earc A.. Velcu
şi Popeseu-Spincnio leagă de Daclls',SarmatosşiSr:ythas, iar A. Jordănescu91
de loaCenCql11uriieenumerate. Pippidi optcază.,pcntI'u"rrianta dipurrnă şi
explicăinfol'maHanegativi:\.a lui Origenprin text.ulscriitorului rn'şfjnIa carin,
1Hagnecare afirrnaeă.,bartl<iriirăti'icllori"din nordul Dunilriil111,
eUl1oscuseră,
în sec. IV e.n.,.:vHnghelizarea. Aceşti l'a rba1'i,precizcalliD. M. Pippidi2, ar
[i lnsă "C'llceri(oriigermani" nu ,Jdiştinaşii sedentari", CăCIgotii lui Ath3naric,
păgîni, an ohligat pe Ulfila să. se retragă în lVloesia.
- ..T(':-;tehliterare.>('ercetatc izolat, sînt.I]CConeh1denfe,
....dar ('orelale cu
;7voarele"rhefJlogiceşi epigrafice precum şi eu stadiul răspîndii;ii creştini,:5muJui înalte proViJ1cijdegraniţă ale Imperiului nu mai slnt Hstt{ziopr,ctnisă
pecare.,nno putem dovedi,11îeirespingefl3,euprobe'\jutătoare. It(Jri('iia,u
demonstrat existTllţ,acamunitătiJor creştine, încădinsecoIllI IlIe,Il., nu. numai În Dacia ilfalflcnsis94,
ci chia în Dacia·Tr'aiana9".Creştil}is'lprp'pgat
op.cit, p...Jsqq.
S61),M,Pipp.ieU,
op.cit.,p. 432sqq.
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· prin îormernisionare organizate a cucerit, În sec. l Ve.n., tot In-periul, devenindipr-in edictele!J6lui Constantin cel Mare, religie oficială.
['o După <lcest triumf oficial, creşt.inisrnu1 existent În Dacia din stînga
Du.nări]de peste două veacuri, se intensifică,adăuglnd la principiilesale revanghelice prestigiulTmperiului Roman. Acum sintconvert.iţluumeroşi locuitori
daco-romanidin teritoriul părăsit de Aurelian,dar şi urulţi migratori go.ţicare
srăplneau atunci Dacia din nordul Dunării. Regelegol Atlranaric'"a persecutat
pe creştinii pătrunşi printre supuşii-săigoţi şi hăştinaşi. MartirulSava= a fost
înecat, de ostaşii goţ.i, lu -Buzău.
În lupta dintre Athanaric şi Fritigeru, primul Învinge, dar Fritigern
se retrage.în sudul Dunărfi.şicere ajutor militar dcIatmp ăuatul Constantius,
Bizantinii i-au dat ajutor in schimbul ocrotirii crcş'tinilordin nordul Dunării.
Frttigcrn, aliat eu romanii.J-atnvins pe Athanaric: După victoria lui Fritigern,
goţii-din spaţiul carpn+o-dannbiauau trecut, in mare număr, la creştinism.
Păstorul go!ilorera celebrulUlfila,hirotonis! ca episcop,în 341 e.n., elepatriarhul diuConstant inopol, semiarian, Eusehiu (lin Nicorncdia.În vremea pcrsecuţiilor crestinilor de către Athanaric, Ulfila s-a retras III sudul Dunătii, devenind episcop de Nicopolis.Nu peste mult timp, după invazia hunilor, in 76
e.n., vizigi)jii, În' Irunte cu Athanaric, sint p rirniţi în Imperiu, ca Icderaţ.i,ŞI
trec la creştinism.
Aşadar, in secolul IV IC.n.cornuui+ăt.iie
creştine de pc meleagurilepatriei
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Cl'cştinal'N\gcpizilor:,ea v ostrogoţrlor, s-apctrecnt dupărctragerca
vlzigoţi'lol'
Hipensis.vprin
anul lrlMoesiaşiDacia
În Urmainva:deihllnilol'
In DaciatratatnleHÎltlpăratulValens
de lanordulDunării inallul
Misîonariicare-i-au crestinat fIUfost>.)zigo1iarieni, >Iordanes, î:nGelica,
, 133, Ilt"relate"z{laeest eveniment Sic qtloque \/es'egothaea Valente
Unpcr'atoreAriani,
P()!iusrjlldrnchristiani e{{eeliDeceierotam ()sltogothisqU(lin
Gepidis parentilnlS,'suÎs pro afleclionis.g['(llia uan(jeliza!lteshili,us peJ'f'idial!
etil/mame docente«omnemnbtqne linquae fll.ius nutionem ac{wllur(lf]i[l!llluS
sec/al' în»!taueruntv»,
În secolul V, gepiziil1utreeuseră toţi la crestinism, cltd Salvianns, în
450, rli-i prezinl[t pe gepizi Între popoarele păgtne, al[lturi' de liUhi,saxonj
şi l'raIlei: Nun: etni: otnnes,utiam-onte di:dnllls, barbari aut ptl(jClni
isÎnfallt
heretiei,ut de]Mganis qlâa prior il!orumerrores!,pTilis dicam;
Sa:rrOlttzm
{era est, Fr ancorum..in{ide!is, Gepidaruui vuihutnuaa. Ctumttcrumimpltdica.
Si [alta! ChunusuelGepida,qul d miruni esl.Numqui([8('ytJutrunraui Ul'pidarutn
if:lhumanissiIniriius in nraledicium uţqu» blasphemiaIilll!.MnilJÎ.SallJalol'is
Înducllni120(De. [lUberH.Dei,G7.--(i8),în secolul VI, gepizii
arieni eăei
Pro{'opins,istorie bizantin, ne prezintă seminţjilt gerwaniee ('a ariene(ef.
BV.,I,:-11), iar Chyrillos Seythopolitanus121(1'5.')7)contirrni'i H!'j,fnisr;lUl
neestorseminţ.ii (gepizi,ostrogoţi şi vandali) pe care .Justininn
să-i
eueereasdî..C. Dieuleseuaredreptnteeînd c.Qllc[ude;:,;Cl'eşjjniWJ
introd tlS la gepizi pe lumijlocnl secolului Vi cUTÎnd
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huniceîn 454; Unei date Hmivec.hUisti\ In cale şlin;[\ eita[ă.ck SalviHll.ln
acelaşi tin)]')se pune şi ereştinarea ostrogoţilor prin. .misioI.l<lrivizigoţ.ii:m.
Gepiziiau infrint pe huni, dupiî moartea lui Alila, În UIlU!470;.1aNedI\i,
darpeste unsec.oJ,în :)71, .gepizii sint în vinşi elena ri, ali[lli(,\1ltp;ii (Ţepizii
înfrînţiprimese atlLqIlolniede.la a vari şi rezitstil,(;a.poppr, pîrl{ În ş(OcqlulJ
X.
Confesiuneaariană era similară eu il vizigoţ.ilor.Pentru .ejI\lS eJ'a,elîn
dogna Trinităţii lui Uliila, un deuscreallisşi un deL.ls
.cnalionis!pulzd),.(enizji;
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lor, iq aeelnşi tiIP.l)eÎ11d
longobarzi.i,in Italia,i vizigo!ii în Spania, trec. Ia eatoIicislll.Trecerea gepizi/oI' arieni la ortodoxisme eonJirmată de refugiulla Constantinopol,In împă-.
l'aluI Tustirl.Il,. a episeopului gepid Thrasarie şi a principelui.gepid Heptila,
dUp{1nloartearegelui Cuninnmd.,in fnptă elI avarii şi slavii.lnft'Î11gere1
gepizilorîn secolul VI a făc.utea, În spaţ.iul
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politice şi ecumenice.Episcopul Ulîila.a întemeiat o şcoa111misinnariFB3din
rîndul căreia s-all ridicat Anxentius din Durostorum, Maximinus,Palladius
din Ratiarla. A.nmrit la Constantinopol,în anul 381, la sincdul ecumenic
convoeat de Împăratul Theodosius cel Mare.
Opera lui Ulfila, scrisă în t rei limbi, s-a păstra t parţial deoarece a fost
arsă de regele vizigot Heccaret, în Spania, În IIrma convertirii la catolicism,
Din Biblla lui Ulfila a rămas doar CodexArgellleHsl1în regatul ostrogot din
Italia. EpiscopulUlfila, prin predicileşi scrierile sale în limba latină, a întărit
romanizurea-e-şi creştinarea-străbunilor geto-daci ele pe ambele maluri ale
Dunării.
2. Doctrina Trinităţii predicată de episcopulCHifa,cum spune Auxentius13G,
este bazată pe Seriptură şi Tradiiie. In concepţia episcopuluigol,există
"nn singur Dumnezeu adevărat, tatăl lui Christos, singur nenăscut, fără Început, fără sfîrşit, etern, nevăzut, nemuritor, nestrlcăcios"tutuim salumuerum
Deum,poirem Cristi, solunvinqenitum,sine principio, sine fine, sempiternum
inuisiiâlem,inmensum, itutiottalem,incoruptioilemţ, căruia îi conferă printre
alte atribute şi pe acela că e "ineomunieahil,fără substanţă corporală, necompus, nesehimbător,neîmpărţit , nemişcat,neavind nevoie de nimic, inaccesibil, indivizibil, necondus, necreat, nefăcut, desăvîrşit În existenţa sa" tineommuntcaiiviiem,substontia incorpoialem, ittcomposiium,unmuluuilem,indiuisum, inmeorlem,inindiqeniem,inticcestoilem,inscissutnii nreqnutum,incrţâturn, inţectum,perţecium,perţectumin stnquloriioieextantemţ,i\cest Dumnezeu
suprem, inaccesibil,de ueîmpărţit, imobil este Însă bun şi pentru a-şi releva
hunătateaa creat pe Christos . "Acesta, pe cînd era singur.uupcntrua-şi lm
părţi sau micşoradivinitatea sa, ci pentru a-şi arăta bunătatea şi puterea sa, prin
srugura-I\ oinţ:ăşi putere, a creat pe Dumnezeulunul llăsCllt, I-aconceput,l-a făcut şi l-a pus temelie"('}l1Îcuml'ssetsolt/oS,
non ad divisionemlIelelimir!llfionemdi
vini/ale suae,sedaiIoslensionmlbonitalisel vi1'ILltis
szzae,solaIJolanlaleelpolcsfale,
LlnÎgenilLlm
delllTlCJcalli!el gt'llllit,recil el (llndauit).Aşadar, Ulfila concepe pe
DU,lllneZe\l
ca o unitate ahsolută, indivizihilă,careexcludesepttrnţia suhstanţei
sale. El a ereat pe unicul său Fiu prin puterea şi voinţa sa, Illi pentru. a-şHmpărţ.i sau micşora substanta, ci pentru a-şi manifesta bunătatea şi illhil'eaSIl.
Fiul lui Dumnezeu nu este xlieica Ia niceeni, o fiinţ.ă consubstantia1ăelI Tali1l,
dar niei ca la arieni, o creatur(lieşiHIdin nimie înfli.nLede apnriJia.materiei
primordiale.
;3. Baztpe Scripturii şi Tradi!ie, .Ulfila considerlt pe Christos ea "al
doilea Dumnezeuşi creator a toate" (sewndzull{lwm.I'l auclorrmnillm)f\yîlld
mai mare pe 1'at.ăIsău. Auxentius, în testamentul episcopuluig.Ot,preeizealli
cieosebirea dintre divinitaLea Taiâlui şi. a Fi ului astfeL "este diferenţă între
13U
Fr. Kauffmann,
A.usda Sc.hulc
(lesIValfila,
Al/xenlii
J)uros{orensis
Epislulll(k {ide,
II(/aelobiluWul(Uae,
InZl/sammenhaIlg
derDisserla(io
Maxilllini
contra
Ambrosium,lwfausgegeben
/JOI'
in Te:rle!llldUnierSllclll!f1gt?Ii
zW'A.ltgcmwnischen
Religionsgfscliichte,
Strasshurg,
18\Hl.
19.4
v. GheQrghiu.
GodexArgwleusUps.alensis,
Bucureşti
Hli19.
1";IL Mihăescu,
AlIxentills
dinDllfoslorum.
iZIJOI'
pentrul((tinabalc(lnidi,
în vol.,Omagiu
lui lOF(Jil
JureI/m,
Bucureti,1.958.
p. Olt)ş.n.
136IorguStoif\ll,
All.:l;entills,
(piscopariandeDu/'oslor,
Bucureşti,
HJ:38
(extrasdin"Biserlcaortodoxăromânii",tin.LVI,1938,nr. 7--8). In n.cestCxlf<lS
estereprodusă
şil'adţlsă
Epiafuladefide,vi/ael ohi/uUI(i/ae,şCl'isăde
Auxl'.ntiuş
Duro,storejI.sls
..l\h\nllscrisţlj
cpjşt91ei
luiAu.xcntius,
păstratIn Biblioteca
din Pari.,u fost(ditflt,Ia Hunovl'f\,
în HHO,
de tilolllgU),
germanGeorgWaitz.
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dlIlllnel!;e,ina
Tatălui <tEiului, a Dumnezeului rien.ăscutşi a Dumnezeului
unul .născut,...C.{t.
'fat ăl es.t.e.lntr··a.dev.ăr
creatorul creatoru1ni, îllsă.:Fhtlcrea,
tOF.ulintn:giicre'l.ţivni,căTatăl este <hmlIlezeuIDoIIll1uhli,i?l'FhJlestedu:mnezeuJuniycrş:alcicrca tUri" (difTerenli
am esse divinuatis Patru; el Fili,dei
inger/iti deiIJll!Je[lili.el Patrem qâdem. creuioremesse creaioris,Ftlium. lJCI'O
cre(llol'e[1l
essetotius.crea/ion!s ; el Puiretr:essedeuni domilliFili um ouiemdeuni
CşSC,it,IÎIIeJ'S(lrj
crea/iL/rae).
În activitatea sa misionară, UJfila.rnlcobQarăpe
(1,lTistos
la.treapta nnci creaţiuni perfecte,de natură uman ă, ca ?ri.enii, ci-i
cOIlfedtperfec.!june<lenatură divină. Ulfila nu afirmă-că li'iui este. egal şi
consuhstan1igltClITal/fl,ca Liceen;ii,ci.spune.căFiules. te.ln Dumnezeacseat
de Tatăl şi, 1J1acelaşi timp, un Dumneze» creator ai !umii,sui>ordonnt.Ulsii
părintelui său divin. între Tată şi Fiu nu exist[l identitate de substanţă, ci
asemănare ÎJIJl1HJliţesta
rea şi aCiţiunealor divină, CţUl1Tul ă]pentru a-şi arăta
puterea şi iubirea a creat pe fiu din netiinel(l:l; oux OV'r(0V),
tot astrel Fi ul pentru
a face să strălucească iubirea şipntereaTaiălui, acre\t lumea din nefiind.
lrrdisputaruporturitordintreTală
şi Fin, dintreo':JCi.ocşi
U7tcr.o'C(O"t<;,
măr de
cea[·tăîIit]'(niceemş!unerti, Ulfrlaa subscrrslasirnnolul sem'ianiartde la Himiul
şi Ccillstarrtfliopolîncarc. sepreeiza : "Noi tespingem JluJlielede suhstan.ţă
!Qu(jf.oc)peeare
nu-l an Seripturileşi admitem Fiul este întrutotul asemănător
TMăJui,.cum zieSqriptllrile"lM. PeIltnl. Dima substanţa şi voiIlţadivină
sînt separate. Acest fapt esLeevident şi In traducerea Ei bliei în limba gotă.
In EpîslulţJciill'eFilipieni, II,n.sintagrnl1 greacă taC(Oe:ippeeare Lutheto
uaducc ..1'11.(,(4
.gleiehsein, 1.Jlfila(1 cehi\'alasc cu galeiks' On/ha; Aclje:tiYul
qaleiksj)entrutcro:arată un rnport de asemănare nu de indentitalc:.Judecînd
această echi<al·lre.. cXf'geliiconsideră cil ,.c1aeoepiscOlJulgoLCI!
irJtCIlJ:iulie
a
tradus
PCt<1M
pl'in.Gltih,
locnl
este·
clesignrilltreţesut.
d.
'fl
riH.uisl11\'1:W;lJlfila,
Înealitale de misionar,nl1 era (nsi'iniclortodox riiei'arinn, eiei'a îndure.rat d.)
cCinta tHrţeascăditHn; niceel1işi rierli.El acceptă sltnbolu1serniarian care;
pentru creştinismulpredieatUIlorbarhari, era mai simpluşimai llşordeJeeeptat;
4.Coneepţiaepiscopuluigat despl'eSI'i'nlalDuh este la fel de tl1hresflntă;
"SfîntnlDuhll eslenici Tată, niei Fin,cia fost făcut de Tatăl, prin:'Fiu,înalnte
detoHtt şinuestehicipriynnI, nici al doilea, eia. fost aşezat de primul, prill
al doilea,.pet.reapta trcia(Spirilll!H sanclul11non essenecpall'C1h,nccfiliurn,
sCII·a·palfe.pel'{iliLlIrl.l1nte
·omnia (adun<;•.non esseprimum necseezmdum,··sed
a primopcl'persccunduIrI in tertio graducl'catwn).Mai departe precizează că
acesta nn este "l1ieiDumnezeu,niei Domu, nici autor, nici creator, ei luminătOi'şisfil1ţitor,·ÎmrătătOT povăţ.uitor,.sprijillitol'şimijlociLor,slujit.ul'al lui
Christosşiimpln'ţitoLtle haTuri,.chezăşie.amoşte:niriiel.).careant fostînse/nnflţi
pentru ziua răscumpărării" (nec dcus, nec domi!lUS,non aw:lol',nec creator,
sed illlminaiol'..eis<wclilicator;doctorl'l.llllca!Ol'.adilllorel
poslulatof..Cristi minister:l gralianlun, fiivisPTpiaJl11S
heredilati(J(loignati
SLlIllllSilI
.r1iern[eqe[l1p.
tiouis): Pentru HUila.şi S{ÎnllllVllh.estfjodtvinitate.era:tă, dar(lc.FqJJ.gul.al
tnilea., stlhordonată.tuiGhristos;
·5. Doetl'iha·.epicopurlli·got este,aşad,l1l',.diffreilţiată . atît de ortodocşi
cît şi dellI'ieJ1LAcastanI\ estelliei ariană, ..cum.-a .afirmat, d<..t.llici
vrL0cl)xă,
ei semiariană, Ulfila a combătut atit pe h(ifTloiusieni
pentrpfţpţuleă ullidi,fe-
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renţiazăpregllant persoanelttriniIăpi,eît şipe homol1sieni'din'
prieinIt di el
confHlldă'persoaneleTrinită!ii. Va./orîfiean'aSetipturiişi a Tradiţiei, gÎildireH
sa 'filosoficăinfHrenţatădegnostici, stilulsău cJa.rşipateLiea.uimpusouuşurinţă
doctrina sa. in niedililharbar care, în mod firesc.·DlI.Ijutea înţelegedisplita
metafizieăa teologilor şi .rafinHriJ;entulfHoL/ofieaIsimboluJui
ortodox; Episcopul Ulfilaera unrhisionat' şiC'l't'zl.l!'.S[llJlt,dfogie
llrntflren,în primul rînd,tNcerNi Illlllţimiide ld pohtetsn:ila mnnot.eismşi. 111Dldoilea rînd, probIeuIfl
relaţi.cidirHre pcr,soanele:Tl'illit1iţ.ii.
Episţ:Ojlldgot; chi,ir·d.1eă ierarMzează.
persoaneleTreirnii,sus[jrw mOTlOt:eisJnul
creştin şi ateocontrirllJţie însemnufff
la convertil'eti !ll:ulţimii :p{lglneşi, implieit, la Înti:iriI'(;U
romilnizăJ'ij st-răllllil'ilurnoştri getn-daci.
·.il
V. DE LAr){)(;i\IA
Uf.FIAi\:A,
LA DO(;}IA
OHTODOX,\
L (jrigillu)italea doctrIuc! hristologiee a lui ,Ulfija,. in, raport :1:11
(J()eLrjna
conciliuluiele la J\iceca,se reflectAşi in [erminologialatin(l. La Ţlrimu!
sinol: eellllwnic, corrvocatde Impăratul Constant.in,s-a ,lC!Opt[lt
simbolul de
credinţă care sinL('tizallristologia ortodoxă ful:ă de doctrina ariuI1ă"stahilind
că FLllZ['sic cousllbst.anţialcu'·rali/t" etern i('gal,niieul elinHceeaşiJire.înai{lte de toţi vecii. dar d,iferit,(',1persoanii. He]lroducem tcxtu1 latin tradus"
ma}tîrziu de Dyonisillsee1l\Iie,dllp:iorigilHilulgrec păstrat de Enschius din.
Gaesnrca1;1\),:
r;redinws.,luUlllwlJ)eum, ralrem omnipoll'lIlcm,omnÎum ,vÎsi,b,lill!netinvlsibiliwTlIac/orem: el illUilţWlDomillllmJesuJl1Chrishul1,nalum
1'.<",
Pall:e, liP1ileniluJll, hol',I'slcx suhli/an!iIl Palris, DClIm "erilI17de fJeo /ler)..
nalll1ll'non {ar:lum,lwmooLlsion,
ho!' /'S{.eiusdem ClllllPalris substanlia, Pf:
quem,omniaracla swd qllilein {:oe(oel gl1aein Iara; tjlli propler nQsJwnlÎne8
Il! propler l\os!ramsa!lllemdescenditel incaJ'naflls('si el lwnw!W;lllSpa::;Sllsesi
re:tll'Cxitler[i!uZietl.)celldilincoe1Ul1l11l/de
ven{llfllses[iudical'evivosplmorLuulj'
('lin SeripllUnsal/efam.Eos al/temqlli dic!In/: I::râttmlpllS(j/l(U1do
nonerai el:
Pl'illSqll{lfl!
nasceretLtr,
'non eraI, el quia ex llllllissub.slslentihlls
fqclus'esl aut ei
ali:asubsfantia/Jclessmtia dluwi esse:c:ptTrŢ(;'j,1lO(,
esfconzerLtbilem,
aui lTlll(abib:m Filiwn J),:i)hus analhemÎ:ai ca!o!iw el apo8tolieaBcclesi.a.El inSpiritum
8(Uîdl)1ltdomimWItl vivifi caII/an, e.r Palre prOl.'.l'dNlll!fll"
Cll/llPa/re el Fili li
(dQra(ldll{ll
el ('onglorif'itandulll
; {IllÎloculusest per saJle/ospriJphrlţls.El baplisina !n n;missiolll'Jllpecca/Orllm. B:cpecfaInllSre,mrrecilu!lemmor!uOl',um
el
/lUam[ul uri sacC(lli. A,I1lI'JI.
Precizăm eăeţJiscopul P roe,opiusdin Caesarea a p rezenLat textul Sim.
holnliri,de eredinFI lmp{tratuluiConstantin, spre aprohure, dar împăratul, :la
.....•
,..189
I)eş(ăşur,refjS1IHjrJulu!
dela lceelialost relatatăde('piseopuj
illsel:lillsliin
(aesareu,
!'J)e
pUa
CanaLanUnt,
,1
I
r,
cţc-2.i,
Jar
sÎmbohil
d<'credlnţă
de
la
Niceet!lI
f{ltpăstrat,
în fornţl>!
grea:cli'origitială,'
tot deJ<;usL'l)Îusdin
Caesurca;
:lnBpistula
auCaes(uil'nse.,
11)·--23.
Ep!scopul
recomnndă
en01iaşi!or
săi acestsimboL
Dateilltercsllntede,5pre
disputele
:llpHnsein
jurul:forl'nlllătiLslJ)bolllllli:găslmlH
Atl;Ulllasius,
[{iştoriaA.rianoIlwl,
42; \'asllecelMare,Epistola,
125;
AtrJn:ol\ls,pe
ride!IL .5;Theodoretlls,
lIiI.ECt;l.. r, 12 So{'rates,
W*".Rec/.,I.S; SqZ91(1f\nO;5:
l1i;-!.
Eecl.,I, :'20;
Gell1sius.llisl.
ete., eLHHele
op.eli.,
r. p: 20'8.'
lfi1.Bodoagă,
:cip.
cii."p. 58-' 62,Eec/.,II,
'. I.eclere,
.
140Adaosul
termenului
of.L0()(1LOs
(coIlsubstanllalitu),
relatatde Ellsebills,
este.collfirmat
d,eAthalli!sltls,
!nl;;pistula
de.decretle
lV(C(Ulla
SJjnod(.
TQtAthauas.ius,
lLfl!Lf(otia
.4rfrUWl'um,
24,preeizeazli
că episeoplll
Hositlsdt'Cordoba'l1'detel;minat
pe l'I1lpllrat
sif':1prohe.
si!]'lbolul
şi
să ada\lgetermenulortodoxmellţiollilL
.
-.:"

sfatul .episcopululcHoeius, a aclăugnt termenul O(J.000rHOC;,
fapt care ia fost
adoptat el!.'Sinod, Constantin a primit..Simbolu!ca o inspiraţie a Domnului
şi l-a ..considerat ohligatoriupentru toţi creştinii. De [[ltfel, Siriodula inclus
si.o-auateruă contra celnr.care-Hvor sehlmha.
.
Aniusşi alţi episcopipartizani .ai lui, aşa eum .arn văzut, au.JostexilaţL
Aceste.măsuridrastice an fost însă anulate că.ciîmpăratul.xlorniceleinstaurarea
unrtăţii în hiserică;a.rechernattpe Arius şi l-a invitat să se împacecu episcopnl
Alexandru. Adus, pentru a fi reintegrat in sînul bisericii, semnează un.simbol
de .credinţă în care termenul orLodox0[L0olJa!.cx
este. înlocuit cu termenul semiari[U]f)l..<oo\)(jL:x.
Invăeătura lui Arius,prin fac!L1l1ilesale. vaprolifera în
Tlnperiu pină.in vremea Impăratului :Theodosius.
2 Textul latin deIa Niceea precizează eă Tuiăl,este făcătorul tuhlt'or
ceku.vizihlle şi invizibile tomnium oÎsibililllnel inui..ibilium. {actorem)şicel
prin care s-tlnIăcut toate care sint in cer şi.pepămînt (per fjuCJI1n!11111a
(actor
sunt qnae.in cade el qiiae in lerra). Aşadar, În simholuLo.rtodox,Tatm este
creatorul lumii, nu Christos, cum a predicHt Ulfila. .'l'ermenii.IMini folosiţi
pent.ru-definireacdivirrităţiilui Christos sint. foarteimJlortanţi. Christos este
fhllluiDumnezeu (nalumexPotreş, darel este născut, iar nu Htellt tuatum
n01(,j'ac!am}
şi, în.acelasi tiJlljl, este.uonsuhstantialcu Tatăl, lWmOOl/S10ll,adică
âusdeu: cmn .Pelrts isubstaulia. Toxtul. canonic foloseştecuvintul tuitus, ortodox. în opo7.ip,.>
eu [aclus arian, insistînd pe consuhstanţiahtatea FiLiluicu
l'(lllll. Această terminologie niceeariă despre Christos, catolică şi octndoxă,
stă la baza.sferei semantiee a euvintelor.NalalisşiNaliuitos,care s-au impus
pentru sărbătoarea naşterii lui lsllSinJi.omania APUSC"D1
(it. Na/ale,sp. Navi:
â'ld, fI'. Nod, port.. Natal).
;'l.TestarnentuJl4lepiscopuluigoteviUI utilizarea termem.uluiIlall.lsp.entru
FilJUsprecum şi ţJredzarea.eOllSubstanţinlrt{tţii.Fi
ului eu Tallll.Pentru Ulfila,
TcIăl
".f'deoseheşt:
d:! 1alal
Il'vcăci
TaUll(araHl).
esteu.n des
.ÎJ;qenitus,
Fi ul uu/(lws
11l1l
gwdus
pe earemsa
1"a creat
CHel
Ia! ât esteiarcreatorulereaiO.l'ului(creato['(:{'('(lioris)
iar Riul este crell.LoruIÎntregii ereaţ.iuni (cr,ealorem
essetotillscreationis).în raport. eu TaUri,Fiul este un di'liSseclIIulus,dar, tot·
oţlată, creatorul uni\'eI'sului(demn esse lmivcrs(/Ccreaturae).
Propagareacloetrineilui lJlfila, în secolul IV, peteriloriul GoU{iei,adică.
în D\da caqluto·dauuhiani'l,a iHlŢlns,
t',lllllerHfiresc.termenul creatio, în loc de
nql(llis,pentru .sferasemantieă a:naşterii )\UntuitoI'ulni.
cllvînt,crealif)liI,
s-a speeializal.şi s-a impus în limbajul religiosîn secolul IV c.n., îuvingînd
sillonitneeal'( oglinlese procesul de elul'ifi-earei de fixare a doglnei llristologjcS,Ulila,vorbincl de Isus, nu foloseştetermenul natus,.e.ie\lvil1teleer.eavit,
{ecil,geryllil,turulavi1cn sens.arian de ..,(1Grea.din llf.'ant",Terrnennl creare.•
eehivalental greeseului XT[u},exprirnq t'oarteelar eoxreepţ.iaulfianădespre
nal\lra lni Christos şi desprcgeneza universului. De altfel, cuvîntul crearceste
ates,ţaţ, peste un secol, la ,\ugnstip, eu sens ..arian: qui ('['eavitcy.l,lcladC{lU1UO
(CilJif.22, 14). Put,cmCOI1Cluclecă.,
..o.ela .AritisIn Augustin, oscilaţiiletenninologiceal'icne sesoldc<.l7[\
CUvictoria lui creareşi creati.o.
141TestlliheTltulLÎe
cl'cdinţ:Hll
episeOl)tIlni
Ulfilaa .fostpElstrat
dellrrriaşulsăuspirltl\al
Auxentlus
cUnDUI'OstOl'lllTI
In Rpislllia
de{ide,pitael obitllUiti/ac,pe cari'.0Hncxum
IUGrărli
noastre.
..
. '142I.l111bajill·bLcriCli
IltlHlizat
pe creaN()
, pornind la creare sensde"fire maître
dllneant",pe.ntrudiescreatfonls
C/Ilisll(cI.A.Ernout A.Melllet.,
Dictio[l{!airi(
..itymeloqiqLie
dela lcmgue
latine,cel.a IV-a,Paris,1959,p. 149).
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Pe teritoriul daco-rornan,în secolullui UJfilaşi Ăuxenfins, prin Crăciun
se înţelegeaşi se sărbătorea dres creatiouis Chrisii.şi, in acelaşitimp, dies creationts tuutuii, căci Chrîst.os.estepentru episeopulgot creatorcreaiionissau. deus
uniucrsaecreaiurae.Notele semantice de mai sus nu erau, dogmatic vorbind;
nieeene.ieoarneuice,niei ariene, ctultiene, reflectind Iazuprimarăa motivaţiei
semantice a cuvlntulna Crăciun, Aeest.feJ10menestenormal daeănegîndiru
că în secolul al IV-lea e.n., semiarienri,spr.iinlţ.ide impăraţi ati avut suprernaţie, de la Constantinus la Theodosins.
IL.Termenul Cl'licillllrefleetilaşadar o etapăidin istoria spirituală a
Europei, lupta pcntru-ecistalsaaeeaşiimpunerea dogmei chtist.ologice,într-un
secol de răscruce al Imperiului-dîtomăn.Pentrualnţelege bine acest adevăr
istorie trebuie să renunţăm :J. la mituluuui (:reşlinismprimar pur ortndox,
2. la-ideeaunui cneştinismdaco-roman separatele goţi,şi 3. la ipoteza-cănumele
C,'i'ir:i
un, oglindind o erezie,este de sorginte populară.
Cujt.ivarea.aeestorloeuri comune în istoriografia noastră se bazează
printre altele,peconcJIuzia lui V. P·:lrvan:"creştinarea Geţ.ilor.di-aavut,ln
specie, niei un fel de .înrîurire mai deaproape. aSiipradaco-TomaniloT"l'I3.
Afirmarea marelui-istoric, deşialenuatil prinsinLagmele).nspecie" şi "mai
aprcape.'c.m,)ToatefiSllS.ţ.iul1Hl
in confruntare cufaplele istorice (lczvă·luitede
Auxenbiusdin Durostor referitoarelaac:tivitateasitestamenttll de credintă
al.lui .UIIi/a..V.puJ'van separă creştinismulgotde el rlaco-roman : "Cele.do{u'i
Iumi.creştineîşi împart adeptii nu numai În Jruperiu, eişidincolodehota rele
lui:goţii primesccreşti:hisIrlnlînformă greac{l;dac:o-romaniilni Traian îl
primese, dimpotl'i\ra, în eeae.latină;·şinu. numai terminologia religios-hiseI'i
eeasdi e diferit[t la noii credincioşi din nordul Dunării, ei însuşi.spirihil reU.
gilJniilol'c deosebit; Iag-0li pătrunde şisestahiIeşLe d()etrinaeretieă ariană,
Hlldiailăori altfel;la.daeo-rollH.Il1i,.doetrina'ortodox{I"14·.Ţoate aceste afirmaţii'solicităo revizuire denatul'i"iistol'ieă,.lingvistieă$i dogmatică.
Avînd în vedere.eil {ilfila a. prcclicatsimholul de credinţă serniarian, în
Iimhagreacă, latină, şi goM,(umspnne AuXentills,inţelegemlesne atît impll<
nereadogmeihristologi.eeari('ne, în spaţinl său misfonaren etniidiferite,eîtşl
originea variată atermiJ]ologici"religioase. în' nriamisionarăa episeopuli.li
gol,s-a produs () interfcrenţ.ăsliirituaHişinll. o dt'IlHlI'ealiepuristă. Sililbolul
semiarian al lui Ulfilamai legat de formele eocre.nte, intuitive, ale diviniHrţ.i]o.rpăgîni; şi neeonLrolatede lm.periu, sa l'ăspindit mai rapid în mediul
nord-dunărean în perioada
primar.
.•. ..premisele puriste, rupte . dialectica faptUlui istOI'ie,HllÎnlătnrat etimonulcrealio cu sens de "faire de
dUllcant". Tată ee susţin teologii ;
"CllVÎllhll('tea!io,
acceptat eu în1elesde
în sens de "naşUre'" de "faire
naîtredu neant . de di.fscrealionÎsCh'tisti,a <lpat'ţinutînvăFitnriiariehe,eombătuti:ila Sinodl1l.1ecumenic de la Nieeea din ;32:),dIld s-a fixat Simh?lul
Credinţei, invilţătră de la .'
'. de totdeauna a Biserieiiqn pI'ivirela
naşterea din veci şi a
în i.imp, la plil1iI'E'<l
trup' omenese,a
Mîntuitorului... După
lui A
Fi1JIera
ntidin fiinţa Ta:"
tălti,.i .cUnIlimie,prin
Tat;llui,
creatură elin.ec;lece n\l erau. Creşistoriacreştin/smulai
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tinisrrnlldaeo-rornana Iost eleIa început ortndox, nu arian , forma îmhrăţjşa.tă
de goţii răsăriteni iş] de
Realităţ,ile IingvisticetLrebnie disociate Insa de reaiit.ăţile semantice,
La nivel lingvistic, sărbătoarea naşterii lui Isi)s a..purtat, în secolul IV e.11"
numeleCrealnllli saua! Născult:lui, iar la nivel semantic, notele religioase
ortodoxe şi ariene nu funcţionat paralel, dar, în cele din urmă, prin o!,îrdia
11lisiOItarilol',llotelc
ortodoxe au Învins. Sărbătoarea Creoiuluia devenit trentat'sărhătoarea Născuinlu! chinr dacă, în mediul din stîngaD!mf:trii,a coii'"
tinuat să fie numită, Iermak-sărhătoarea "Grel/hrlu;".Numele sflrhăLoriiNăs
cutttllli l-audatprf()ţii ortodocşi, conform dogmeide la. Niceea, şi tot preoţii
creştini. însă arieni, au datmurnele sărhătorii Crealului.JJogma Creaflllui,ca
şi dogma Niiscululuiare izvor cult, bisericesc, DUpopular.
În Dacia carpato-ha'lcauieă a existat un creştinism de retortă, iar
doctrinaluiArius şi testamentul de en\dinj:ăal lui Ulfilastreturgumente.Is,
toriceca re luminează etimol1uletFvintuiniCl'rlci1111şi .interfcrenţa crcşttriisraului daeo-romaUNlcelgot.Creştinismnlarian reflectat în.termenul Crăciun
at.estă, ca şi tezauru]·w "Cloş(;;\cl!ţJ\li"clela .Pietroasa, interferenţa istoriei
goţilor el] istoria st.răhunilor noşt.rfdacc-romani.
VI.

SĂHHĂTOA[{EA
CRĂCIUKtJL1.JI

l. Sărbătoarea Crăciunului, alături de Paşt.i, este cea mai importanta
sărbătoare creştină. IoanChrysostomul a numiL-o"Illelropolis[esiotun: ei
fans omnium", Sărbătoarea naşterijMintuitoTI).II)Î
a.iavut Joc primadatăjn
secolul IV, cîndcreştinismul devenisereligie oficială şi ducea lup.tă..sprijinit
de Împăraţ.i,pentru subminarea.şi.asimilarea.cultelor,p ăgine. Istorias.qrl1ătorii
este obscură la începuturi. Augustinus afirmă că .Diem nciuiiiaiis DOf!!ini
octavaCal. Lanuuri: die consensusiradU lcclesiae" (Sermo, VII, ln iVa!: Dom.)
în
Ioan
Occident,
ChrYSQS,to.,
la 11.l.llS,.
Homn,.confonnuuci.
PI.'eeiza,ln anulvechi
38fj.,tradiţii,
.faptl.llcăşi.apoi,
prima după
d..ală munaf
.s-" Sarb
..10ani,
ătorit.
sărbătoarea ..R fost. preluC\Ui.debiserica.de. I\ă.sărit (Horn.in Nal, ,Dom.).Ira
inceputul creştillismullli, Crăcil1lwl,.ca sărhătoarea întrupării . .1\1'iIsus, s-a
oficiat la, G ianyarig, d.eoarecete.ologiistahiliseră că in acea zi fusese creat,
după indicaţ.ii hiblic.e,Adam, primul .om.. Dar lot atunci, în ziLiael şase a
Creaţjunii, teologii .au fjxat nU.l1l11nai
.sărb.ătoareanaşterii Domnului, ei şi a
bolezvlui său, .întmeît În simbolieacreştilli't,.hotczuleste o l1<lşterespirituală
ului Chrţstos, iar1wş!ereapropriu-zisă este o.llaştel:etrupeasdl..
Peste timp, Biserica a cl(:spărtjtîIldoita sărhătoare a lui Christos prin
faptul că uculoţimeanllÎnţelegeasllhtiliLatea distincţiei c1intrenaşterea mate.
rială şi spirituală a lui IS11s.Teologii.au muLat sărhătoarea mişLeriitrupeşti a
lui Christos pe data de 25 decembrie, z.iîn care pflgîniisărbăLoreaunaşterea
zeului Mithra, identificaLcu Nalalis. Solis JnuÎcti. Cultul solar..al l\1i 1V1ithra,
Zeu iranic care rivaliza cu Isus, a opus cea luai dîrză rezisLenlăeultului creş·
H51. Ionescu,
o[J.cii.,p. 826,
146Athanaric,.
Impinsde.lmui,esiUlsă ser.et.rag:'î
În sudulJ)m.ll.rii(;)72).După ce a
primitacordul.1tnpiimtului
Valeas, regelegolil Îngropat.
laPidro[lsatezaurul"Cloş<;H
eu pui"
(vezi.H.Vulpeşi 1.I3aI'llca, fio/Jwnii
10])UJlârpa
deJos. Bucure;;t.i,
!!)(l8,
şi JIl.JzhlJşeSCU,
Iirscrip!ia
depecolawl.ldilllc,uunli
dela Plciro((,jo,
tn;,l-1cvi.',ta
de fi!\l]ogie
rplllnuicCli
germ<lllidi",
1957,p. 107--1:33).

Tl1AIAN
Care sînt problemele controversate." 1. silaba iniţiaJă:cn care udat
eră, .2. finaW lmCcare s-a redus la lUI,:3. trecereade la genulfemininla.gellUl
trecerea d{ la
a II IHffa ci II-a:
Privitor la prima problemă, Al. Rosetti afirmă dintre etimologiilc
nrenuse. singura!care.rămînein picipare.estecreathoindiciJ.
tă
Xellsusianu
crdationu
prin filialiedircot5, termI,\llulromânesc.Întradevăr hiatul e-a, ouvintele de QrigilleJatillăîn Iimha:română,e lnlQetlit.eu
diftongnl easuh aceent.(cî, coiella;»cilfca; videba: oedea;etc.) ; j,inîn(f.seama
eleal Lern.anţ.a
ea <!eeenLlIat!
(J.neaecent.uat..(creas!(I!Cl'csla;
leagă/..lega) .trebuie
să presupunem că.e-Glleaccentnat a Lostredat prime .. .Aş'-ldar,lat, epea,c.TIU
putea săfie.redal,.în1'Ol;n:anăprin cra.şj, ulterior,.pr;ineră':(op. cit.,p ..55fl).
Opinia Ihi·AI..···.Hbsetti·.·estecollLes.tat:ă
.de.T.··.·Papnhagi
.:Aeesta consideră
foneLiceşLe,
crăcimrse expHcăelireet.din creatcon«eare a dat, la început.,
credtme:,j în'sil:Hl<liniţ.iaIăncaecelltuată, urmaf.ădeosilabă fără voea.Iă
pal?taIă; te dă UlllU ntllnaiîn dacoromănă, dşi,inuromană ; remaneo>dr.
rărilîn; ararămln; resOl/O>dr. rr1s1111;
;rr:.arăsvn. În aromănă rormaerăstin
sHlIctîslinl>crWi&nUstVeurentă.
deci raţiune fonetieăperitrufilieră
slavă" (op.
.10;,
AL Gram, pornii1dfle![{farltuIGăhia'fnl
dat prceizeazifcăsilaba
iniţială cre a devenit eră din pricină că r este dur (cf. crepare:>enlpa)şi 111I
se
află suh ac.(\e.iH.,Î11r
.silahalttfcvohiaf inci dupăregulilerrmnoseutc.
Tepniq'lţi.a Wl ...pr()vepjtă din -ene prinfaz<1..-1lIlei.lf.0ptexplicată de
J'S'
. .l)răgfulu160prin.refacerea sil1gularul.uiînrap0r.t ell.!)lunjluI.crqciuni...•Al
Rosetti
opinia lui N. DrLig'll;llpe,
..motiv Că "ne.socoteşte./l.ouăfapţ ;
1.
pluralul în -Î şi 2. cuvintul DUe Întrehuinl.ât deCÎtrar la
pm
5,'55).

. De
supune 1'5termenul crcatioHc.derivat verbal analizabil, şi-a schimhat gen111
deoarece, treptat, a fl)stp.el'CeplltcallllJllmţ l).eÎl}s\lfl.ţţit
şj, ea
a fost
încadrat. la neutre>(ef.sapone[m]::>sâplln(n)iar·terminaţ.ia<car fipi:en;i ut-o
pentnj .. .pie.rdut legătura cllvrhulde. la. eare <:1:rivă"(op.. {'il'1P. 80).
:MotţvaţiaPropusi! dt) .. Gl'aureşţ.eplallzibilă În priviIltHschiruMrii
·gcnulni, darprdblernapierderii tnnninaţiei e implică aJţjJaet.ori.Sl1hstall.tiveJe
latine tiiascldil1e.terll1inatein-o. -OniS,J111ll1edefiin!ie
saUltlCr11)'i
•.Hltdatill
1ip1qarom<7111
rtI1UrţlCeu
Iermin!ia-unes:lJ-un ;ef. [1al'o:>
păun, •(ql!o::>Iăwl(
e),
fiti.o>;lăei.llrJ.e,s.Slpo
:.>SIJPl.fl1,
.carbo::.>
c.cfrbul7c,.
Spb;;tant ivel latine .f.Irljnjl1e
În -io, -onÎs au desceIHknl.i[ot.ClItern1.inHţialme s.au-lin ;pţlstio.>-pâşlllle,
nunti Q>mi ncimlă, *mirio:>minlllle,.:J'lJgatio>rllgădlllJC
.. Aeesi.e,ultime 11llme,
Jeglte1:lea(jriginede
al.!devenitne;HlHlizahile.. deşisirnlitc.eaabstraet\\, ,1Urămas
1'>{unlai.crcatio(f):::.Cn'icÎun(n.)
şi S(ljJO
(m.)
>si1pfn,(n.)
în cazul cuvîntului creatiopicnlere,l relaţiei
160", DI'ăg;inu,
Ronir'1nii
In/lCi1curilc
LY·_·".YIV bruatoponimiei
Şi a 1011
ol1wslicii,
Bucureşti,
11l3B.
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cu verbul iniţial şi considerarea lui ca nume neinsuîleţ.it explică trecerea la
genul neutru, dar nu explică pierderea lui e din terminaţia -zme.
Considerămcă e potrivit să ne Întoarcem la ipotezele de ordin morfologie, deja.Iormulateîn lingvistica românească 1) confundareaformei în -zltle
eu un vocativ şi refacerea uuuruominativ în -lin (cî. G. Ivănescu, ILll., p.
242); 2) refacerea uuur.singular în -un prin opozitie eu pluralul neut.relorîn
-uri (eL AI. Rosetti, op. cit., p. !55G).Ipoteza refacerii singularuluiprin opoziţ.ie
eu pluralul masculin în -i propusă de N. Ddlganu, nu poate fi reţiuutâ, aşa
curn oarpreclzat.Al. Hosetti, dar posibilitatea refacerii în opozitie eu pluralul
neutru În-llri este verosimilă; 3) analogia cu substantivul Ajun (e!. O. Densusianu, ILH, p. 2G3,şi S. Puşcarrn, op. cii. p.3ti); explicaţia lui Densusianu
şiPnşcariu, susţinută, mai inainte, şi de B. P. Hasdeu, este respinsă, fără motivaţ.ie,cleAL Rosetti (op. cit'; p. ,'!5G);4) schimbarea declinării a III-a eu a
lIea, Iaptcarc.aautrerrat şi schimbareade gen (el, T. Papahagi, o]J.cit., p. 40),
caînsaponc (m.) :>c!r.sdpun (n.),ar. silpwlC(1'.),sau iabonc:>dr. i ăun, ar.
tău»: Toateipotexele.prezontat.emai sus sînt plauzibile. Dăm însa prioritate
ipotczei eănomihat.ivulin -UIls-a reîăcut în urma confuzieidintronomiuativul
în -une şivoeativulln -urrc. Acest Ienornen a fost întărit de celelalte
ipot.ezemenţionate şi i'H1H
petrccnL,probabil, în perioada limbii române ro. mune (dovadă:sînt formeleuuitare din dialectelelimbii române), dar variante
de norninativ în -llI1CS-<lU
păstrat În graillrile limbii române pînă in secolul
nostru.
2. Jntcl\'.gereat.rausformării cuvintului creolio în Crilc:i11J1
este strîns
Jeg.J.tăde problerna'daLăriiuceatui termen în limba rornănă. Amvăzut că naşterea.lui Christosa fostsăThători[, pentru prima dată, la H0111a,
în anul ;);52
şi,.apoi, la Const.antinopol,în anul 375. Aşadar, sărbătoarea Crăciwwlll! coboară, în sec, IV cînd,îl1 spaţilil carpato-dnnărean, encJavclede ereştini sărhăUweau dies crea/imiisChrisii.Jnceperioadă s-a trecut însă de la forma
crediionc.la CHieiun '?Lingviştii români nu au răspuns la BcM5tăprohle.rnă
difieîlă.·Fapj(le lingvistice şi istorice care ne ajută la d.atare sÎnt,f.a)creştlnarea sIavHol"şi împnmnrLu1euvîntului Crad m! de către slavi; ;bf existenţa
C'uvÎnluluiCriiciUi?în toate dialeete1elimbii rOl11âne.Slavii s-au' creştinat în
sec. IX, în anu18G3 şi, prin ereştinare, au îmjlrulillitat, eu fOlletismrelativ
similar, termenul româ.Ilcsecare avea la acea dală vechime de secole. Din sceolul V pina în secOlulX,cuvÎntul Crâd 1lnse fixase aşa elim l-au gr,sit şi l-au
împrumutat slavii. Prezenţa termenului Cn1ciwl în diatectele limbii române
atcstă faptul ca acest euvînt a suferit transformari fonetice şi morfologice
înainte de desparţirea dialectclor de sud de daeoromlÎ.l1il.Transformarile
fonetice ale cuvîntului Crâr:iun111(:ep
din stadiul l{jinei populare (scc. Il-IV)
şi continuă în secolelcllfmătoare (sec. V ---VIII). Inscripţ.iilclatine aLestă
trecerea lui t + i. o, prin palatalizare şi asimilare, la ca in latina populară IRI,
în secolele II 1V, iar Închiderea lui o Il -+ vocaliila II s-a petrecut în
perioad:1de formarea limbii rornfllle, În secolele V -VII.
;3. în urma faptelor şi consideratiilorprezentate mai sus, putem afirma,
pe temeiul fonelieiişi morIologieii5tOl'iee,că termenul Crâcillileste un cuvînt
moştenit din Jimhalat ina, fă['ă filied\ siav il, precum şi alţi termeni religioşi,
161Il. .\Hhi\cSCI1,
"Um.ba
lutinâin prouincii!c
dqrulrenc
ale imperill!!1!
!\om.(!i1,
Bucureşti·
1960,Jl. 9:1.

îhtrudt-tral'lsformărilc foneljce şi morfotice de la creatie la. crăciunsc"explică
fără echivoc/pe terenuldimbii române, Perioada de formare şi fixare a formni
actnale seîntincle ineta pa de formare a limbii române (sec. V VII) şi continuă
.în.etapa c:oJnlluăadialectelor Ilmhii române (see..YUI
pînăla. data.creştiuării slavilor;(U88)eare I-au împrumutat de la români cu li11fone/ism romănesc «:bulg,kra{on:,11
CI',krecun,slav. ktuăun,ser. kracun(nume de persoană},
'ptlhŢoslay;ko/'ohrn(d. Cronica de la Nougorod,1143) sau I-au tradus (rus
·BoJdcsll!odeIasverhul rodii "a da naştere), AL Rosetti, comentîndfOn11e!e
atesta t.e în 1irnhile slave', afirmă însă că termenul crăciun fusese împrumutat
deslavi "dinJimbaJatil1ă'1(op. eii., p. ;557)şi "a pătruns în slavă prin limba
lrisericii"(ibidcm),dnr tîrziu în-elavamcridională, prin intermediulmai.mu},
tOTeentrerie.iradicre : Bizanţ., Aquilefl,Salona, Sirmium. Ipoteza Iingvistulut
-român inu poateJi acceptată pentru că : 1. Iimbajul,oficial al biserioiicreştine
11J1
aveatermeuulCrâclllll care-este arian, ci termenul ortodox NaialisQ5all
Natiuilasşi 2.reparl.iţia geograficăil cuvîntului Criicun;la slavi, aşa CHIllRU
'ohscrvatH.Sehuchardt1f>3şi P ..C<\raman'i61,
ara it, faptul că termcnu.LCrăciull
nuc un,termen gencraI slav, ci.regional,întî!nit numai la.slavii .veeinicu românii şi l,i maghiari. Ftlologul ieşean concludea-pc drept că. "pretutindeni
cuvîntul c imprumutat de la români" (()p.ctt.; .p. B6),
4,Lămur.il'capNhlemefor lingvistice ale cuvintului CrâciuJIÎnlesneşte
şi.înţ,elegereileînipuluisemantic it! acestui termen. Helaţ,iilesemantice'l.le
cuvîntului Crăciun,dacă încercăm să le sint.(,.tizilm,se
ordoneazăpe două Rxei:
,rdigioq.săşi laidi.- în dOl)1eniul
religios însean1nă:L naşterea sau, în epoca
prQtoereşt-ină,creatie a lu,ijIsus; 2, imagine sfî.nUIa Ilctşte.riiluiChrisLos;
'it.i personaj mitic religios enre perşollifieăsărhătoa.rea. în dOJIleniul.laicdesemlleaz.ă:l,l1llmc de.]wte,,-s.tlu.de fanliIîe; I1lJmedclocuri ape; 3..personaj111iticlaicgazdă a naştMiilui. Isus, prezent în basmele româneşt.i,.Ae€gsLă
retea sţ;mantjcAs-al'ea1izattreptat, prin ţ:tltlhedrirn.etoniUliee,
avînd înent:n)J
sferltide· l'am}fiqr!.iiînţelesul de "creat, năseut; eopil.sfînt",faptpecarI-a
propus Al.Ciorăne.scubazat pe atestal'ca, în R011lania.Apuseană,..fIţle5g.n:denţilo}'Ivi creareşiCJ;.,alioeu sens de "eopil"(ve7i{ap. 1),Pomind;Dc la,acc.st
'nudC1J'5CmanLicprima
r eerectăriie viitoare vor putea .releva straturile diaeroniee akacesLui termen carceohoară în perioada de formare şi.1n perioada
eomtlllA:\ limbii romane, În eitula ntesLArilorciacuIucnt.arctirzii; din primele
secole ale _mileniuhlinostru, În capitolul urmi'itor, sllsţ,il1emaCeastă ipoteză
entexte din colindele,româneşt.icare au -o vechime seculară,
VIII, C.HHISTOS
CREATOR
MUND[ CO]JNDELE
ROMÂNEş-tr
1. In istoria sa milenară, foleloruIromânesc a păi)tratllll. Ilulllai tradiţ.ii
păgîne, de origini varii, ei şi tradiţii creştine nI vestmÎnt latin. Aclev{lnd
istorie se illL.erfere.ază
cuelemenle imaginare în sLrueturi artistice.care le asi'gură 'lr{linieiaill memoria populară, hl folclorul românesc, Crăciunesl,eHll
personaj mitologie care refleel.ă,În ult.ima inst<ll1ţ.ă,
mitul lui Iis.us.Cercetăcil" p, 112,:3:15,
10!!
It
relevăfaptulefILNI1lC!1l1]
Crrlcillll
lIU()gelleral
slav:"Wendtm,
1'01Cll,
SloVenen.,
Scrbokroatcn
!zenncn
es,liOvieIielIsehe,nichl.
: beiallenelenStiimnnm
eberbeidCI1.(m
es \,or)W1l1111
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rin sel11'
eigecngter,
(ihcT:Jll
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einHndercs
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13ci'Ocichuung
fOr\Veil!,w
elJleIl", in "ArelI.
sI. Pili1".,IX, 52fi,apudp, Caranlnn,
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Lorii rbmftnj1Hi>
au relevat, pe elrept; că in colrndelenoastr«, Christoseste reflecta t În ipostaze biblice, dar şi nonhiblicc,
Mrtulrhiblic al geneZt'i,l)l'opagatpl'in intermediul'slujheior şi al prcdirihjr, a fost integl'<lttrepLat ihcl1ltHn, orătă. Există ÎrEcolirldeun Crăciun
personaj religios, canonic, şi de asemenea un Cr ăc:1111,
persow{illlj(l6G,diferit
fte Christ.os,Acesteipostazenu intră în pei'sVeetivaIucrărriuoastre dar.tpent.ru
o\'i/lune de ansamblu. ne oprim in-treacăt rd>llj!r<lchiprtlui
eanolllc1"7;rllui
Isus,
Mitul uaşter'ii-Iui Mesia, in ipostază canonlcă, esh'\)glinditÎll colinde
pr intr-o autinomie r3re a pusIafncetcare-exegeţ.ii'cclindelor. Isus este "moş'"
şi:"ptund' In acelaşitimp. P, Cara1118n
111S
expfică.aeestcximoronpriu :1similare;'!
unu+.personajdin 'mitologiaautohtonă, Noi considerăm că această antiuornie
devine clară rnimai.înluminu hristologieiprotocreştine, Oximoronulmenţionat
reflCictăun elemcntd edognfă.C;rtJi'iun, echivalat cu ISlIS,e.ste.,ll1bş"
şÎ"j)rUl1c;"
In-acelaşi timp pentru că a fostni ăscut de Dumuezcu.tdiu-veei,iar de:?ltaria
la Inceputul erei noastre. Antinomia "hfltrln" - "prunc" se Îl1tilneşle şi azi
în.colinde.Iată cum-sunăun '1ext.,dinjudetul Tecuci, culesla iuceputulacestui
s,eto!:"A purces pîrlude vi11!Să-Isc5ldăm
1110ŞCrăciun I :Moş Crăchm
h:HllliCiteljl\IiLltel şi-nf[\şe!f\L
../'V[oş Grăciun eelmai bătrîn! C\l vestrrîînt
să-lprirncnim ! }<'i1ş5albă
d<'inătasă ! Cnscutic /Deu$iltie I Cu eJli'tiedehlrm
bar I Să-i Jic rtHialela eap"16H.
!\ccastă <Jntinoniieapal'e,şi într-Ullc'Olinddin
j'lHh.ţulVîţcea, culcs cu 'lUl.dec:eniuÎn Ul·m[t.Alei "Cnlei[111
cel b/JlrÎn"în chip
de:prunc:"mititelşi-n{r1şi1{el"stăîntr-un
"lc'agăndc'miHas[t"suh .,.aripac:erului"
şi peste leagă.nse "razimă " raze de soal'e.Tra115fig\rrureasurprindenatuTll
care participă mioritie la miraeol: .,Ne<llla-lniIigeşimi-l unge /,Ploaia"Fxloaie
ded îmbaie/SOIHeluc:esrţ l)lH clllce"l,o;..
2.' Personajul tf\Hgio5'Crc1cil1rt
'intÎlnitincqli11de l1Uare nurnal flll1c.ţ,ie
hiblk.ă,dşi nonbib1ică,Itna.gil1eant)l1bihLh'ătcluiISlls, În c:hipde-personaj
teligio5,1111
laic, nu a fost ('ert;etatăr)înă1Cuin, dtlpă eite $fin1,îl1:reIHţ,it\
tu
Î.storiacreştinisnfului.MesiaapMe în lolindele t'oinînc$tlînipostai{ de creator
munciiîn sens material, 1111spiritlwL
Această i111agint'.11
lhiChrisl,ilseste o'imagine::tpcri<i<HleidiI1
isloriiil\reştirlismulUIprimar il1tare (JottI'i'rtilhdstologiă,
în spaţ:hd daeo-]'oman,llU era pnr ortodoxă, ei inlederată eueleIl1E'l1ti:
arieil'e
atestal:e în Lestattlentulde el'edinţ,ăalepîsGopuhdgot U1fila,tel111entaLhitr-u'n
eaţ)itol -anterior.
.
î 11aeeste colinde, atJt.oriinnonimi oglindesc:liaşlerenfrupească;i FIului
şi CJ'eaţia UnillersllllliîrHr-o ordine cronologică illversă fal,ii . de Biblie, iar
ftlnct.iaelecreator mundia Tatălui este atrihuităFi ului, C.tlîn doctrhiri hristd16gieă.5emial'itlJIă
a epiSCOplJlui
ITlfila.Pi li.us este undcl1ssi.21mthls
,cr:etrLsa 11
făcnt de paler şi, totodată,
creatornwndi. Aşadar.
credinţ.a lui ArIus că .Isi.!s
.
-'.
11)5
AI.HosetLi,
Colindele
relig/:oase
la romcÎni,
în "Analele
Academiei
HOl1u\nc",
t. XI.
Bucul'$lşti,
1H19.p.l0,Gh.Alexe,Ideidogmatice
îIlcolinde,in
"Studiiteologiee",
II, 1950,p. nsqq
1""c.l'.l?amfil,',
(;l'l\eiulIUI.
Siudiuetnografic,
Bucureşti,
1914,p.59sqq.
1fi7
Priyit.or
Inporlretul.eal1(JllÎC
alluiIsus,veziS.M\lre[\l1u,1cqnol()gi(/
creşfinâ.
Buonreşti,
18(l:l.
şi S.Angeleseu,
Por/reful
/ilerar,Bueureşti,
1tl85,p. 1\10-195.
1f,B
1'. Carilman,
Colinda/lIl
la români..
slapişi (IlieJlopoare,
Bucureşti,108:l.
.li'"Alexiu\'iciu,Colinde
din .11rr/r:al.
Datinide Crc1ciul1
şi cl'cdillţe
popoi'anc,BUCll"
reşli,1]J4.
17\1
Constantin
Mol1llilU,
PoeziiPOfJli.lure
(/illTarol,ovişlci,
Hnnp'l'şli,
ltl75.
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afnst creat Înaintea creatiei si credinta lui Ulfila că Filtus este creatorul lumii
sînt concepte creştine di{1perioada daco-romană. Aceste concepte vehiculate
în secolulIV e.n., de la Balcani la Carpaţi, au fost filtrate, aşa cum V0l11
vedea
în eoliudele.cosmogoniceromâneşti care, st.răhăt.îud·llIl mileniu şi jumătate.
au ajuns pînă la noi.
3. Ipostaza lui Crăciun,identificat cu Isus în funcţia. <leereato!muruii,
se lnt.lineşt.eln·Colindedin Ardeal, culesein secolul trecut.vdar şi În texte-mai
noi, culese cu un deceniu În urmă, din Tara Loviştei. Mitul nlşterii Piulucş;
mitul creaţiei.mniversuluieste.reflectat în două variante.:
a) In varianta simplă,Christosa făcut pămîntul, a ridicat cerul pe patru
stîlpi de argint şi l-a-impodobitcuaşt.rii. Iată textul cclindeler: "Asta-i sgară
de Ajun / Mîine-iziua de Crăciun! Cînd Dumuczeu s-anăscut ;Şipă.mîntul
lea făcut j Sus cenul l-a. ridicat /-N patru stîlpi l-a răzimaL! Patru stîlpi tot
de argint I Mai frumos l-a-mpodobit I ToLcu stele mărurrţele,1Alai presuaou
mai m[trele! Soarele-cu-razele/ Luna cu luminiI.e"17\ sau "n-astaiseara
de Ajun! 'I'ocma-n noaptea d Crăciun! Lerui Doamne IeI'jCînd Fiul.sftnt
s-a născut/Şi pămîntul l-a făcut! Şi cerul l-a ridicat /Toema-npatru stîlpi
d-argint I Mai Irumos împndohit.jTot-cu stele mămnţele I Pnin.trerele-suna.i
m.ăreleI Dvuna-i luna CHlumina I D-alta-i soarele cu raze /Lerui Doamne
ler"172. Aşadar, In aceste colinde, universul (adică p ărnîutul, eerul,a ştrfi)
este o creatie a lui Filin« şi.nu..a lui Poier.cum spune Biblia.
b) În varianta complexă, mitul naşterii Fi ului şi mitul creaţiei universului apare cu detalii noi şi semnificative. În aceste colinde Filiu« se naşte
InainteaUniveesulut şi Filiu«, nu Pater,ereează cerul şi pămîntul. La inceput,
pănyintul era prea mare.şi.cerulnu putea să-I acopere.i.AtnnciIsus, rnilrnit,seutură mîna stingă şi caeltrei inele,le ridică trei îngerişi Îngerii.trosnesc din bice
şi .părnîntu!se stringe în "Văişi dealuri. Apoi Fili us"dăruieşte" cerul cu soare,
Jună, stele, iar-pămîntul eu frunze, iarhă, viţă de vie,·grîneşi izvoare. Textul
colinduluisună .astfeJ:.,.."Sara-i mare a lui Ajun jMine-iziufi luLCrădunlr.>ec3
născut şi Fiul sfint I Fiul sfînt pccaeest.pănint j.Mititel, .ÎnfăşăţeL!ScutieeI
debumbăcelj LegBuelde păltil1el/Pl.oaiacaldă de mi-J scaldă jNeaHa ninge,
nu-I atinge / Vîntul tragănă IDe mi-lleagăl1ăj,•..Dacăr.>(H11Tlulsfint
năştea!
Mare lueruee-mi făcea? Făcea cerul şi părnîuLul! FăceaeerlHl două zile /
Şi părnîntH-nalte două, 1 Întinse cerul pe pămînt! Ctun lînLinseJun ajunse.!
Tare Domnul se-ntrista, I Mîna stîngă seutura, j Tri inele jos piea,j Trii ingeri
le ridica 11'1'iÎngeri eu [.J'ibiciul'i,(La tri comuri ele.pămînt,j Tot trăznese
şi tot plesnes( / Să ridice UltLlljiicrunt.i./Mnnţii erun(.iîşi ridica, ! Văi adînci
îşi r{ul1)nea.
! Intinse eeriu-a Cloua.oară,.! Cum Hntinse hin-s-'ljunse./ Domnu.!
taT-ebueuTa.l Şi..eerulmi-l dftruia./ToleH hUlăcu hunÎ.nă/ Şi soa.reCHrazele /
Şi Cu stele.mărllnţe1eI C-o slea mai mare-ntre ele! Şip.ămintuI dăruia ITot
eli frunza şi iarha! Şi Cl!vita vinului / Şi ClIroata grîului, / Cu izvoare curgătoare j Şi. pe pămînt Illergătoare170•
4. Aceste colindeeosmogonice,eercetate În relaţ".iecuistoria ereştinismlliui din l.ara. noastră, ni se dezvăluie Într-o lumină nou{\.kMittl!originii
creştine a elemente1ol'naturii au ea substrat, designr,ntit\jri (;oslllogonicepă.171Al. Viei\!,op. (!Îi.,p..21.
p" C. :\IuIl:lllU,
0I'. cii., p. 14.
173AI.Vieji!,
op,cil.,p. 2;).
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glne - solare sau agrare, dar mitul lui Crăciun identificat cu Isus în funcţie
nonbihlică de crea/o!'tnutuii ne relevă o etapă primară din istoria docLrinei
hristologloe pc teritoriul.cdaco-rornan.
In perioada prctocreştină, Isus, asimilînd funcţii ale zeilor păgîni demiurgi, devenise,În doctrina eclectică a lui Ulîila, un deus crealus eu. rol de
creatornuuuii. în secolul IV e.TI,doctrina niceeană a 'I'rinit.ăţiinu se impusese
tncă.înIaţa arianismului,iar Ulfila, cpiscopul.got, păstorea comunităţ.i creştine
în spaţiul daco-roman.Atunci sărbătoarea Crăciunuhi!era sărbătoarea Creatului şi, în acelaşi timp, a Creaţiei. Prin ultima notă semantică, sărbătoarea
Cr(lciunului asimilase sărbătorile păgîne ale renaşterii naturii care, in calendarele.ant.ecreşt.ine,coincideau cu începutul Anului Nou,
Putem conchidecă termenul Criicuui.neajută să reconstituim faza cînd
sărhătoarea "Ndsculllllli"era .numită, pe teritoriul daco-rornan,sărbătoarea
Crea/ului,iar textul coâindelorde mai sus, atestînd atribu Leleuoubihlice, ulfiene, ale lui Christos, propov.ăduitede episcopul get şi de ucenicii săi, întăreşte, dintr-o.iperspect.ivăinedită, riote!e scmaufiec.ialeccnvînrului Crăciun,
Acest fupt, al[ttl1ride alte argumente, aruncă lumini noi asupra continuităţii
spirituale româneşti din etnpD protocreştină pînă astăzi.
IX, CONCLUZII
in urma acestui. stucliu. asupra motivaţiei semantice a cuvîntului
Crăciun putem formula.următoarele eoncluzii :
1. Etimologiilepropuşe pentru cuvintul românesc Crăcun«,din secolul
trecutpină azi, ramiîică, la nivelIingvistic, În patru mari izvoare; 1. trac,
2. latin, .:1.grec, ,1. slav, .\a1'la uivel istorie,îll două st raturi cronolcgice: 1.
precreşt.in; 2, creştin.
a) Etimologia t.raco-dacă, legat.ă de stratul antecreştin al sărbătorllor
solare ale solstiţiului de iarnă nu e îondat.ă pe probe lingvistice, semantice şi
ist.orice.oareStIexplice evoluţ.iaşi impunerea termenului Crdciunf,ea termen
de dogmă, în istoria crestinislJluluid:\('.(H'Qman,Semnul lingvisiie trae care
desemna s[nb[tLoarcabllt;/wgii a fost înlocuit de numele să;h(itorii creştine,
nxatpe dogrnabristologidl, iar notele semanticepăglne au fost asimilate trep
tai d.ernişcareade rotaţie a ideologieicreştine. Partizaniiipotez.ei traee nu au
disociat, în toatel complexitatea Ra,di.narnicnrelaţiei dintre semnul lingvistic
trae şi motivaţia semantierl creşlinil.
b) Etimo[lleie care refled[l stratul teologie creştin al spiritualităţ.ii euwpene sînt de origine latirdl, greacă şi slav[l, Noi eonsiderărn nefondate pe
probe eonvingM.oare,de ordin lingvistic.,semantic şi istorie, atît etimonul grec
sau slav cît şi etirjloanelelatine, propuse pînă azi, dar nlegaLe de dogma hristologieă cri.stalizată.îns.ecoLu
1 1V e.n. Am respins etimollul calati0, susţinut
de ilusLl'i)ingvistişi istoriei, pe rnotiv eri acesti învătati nu au lămurit, eu
probe,'mutaţia smanLie[t de.la sensul Ilăgin la' cel ereşliJ;. Sis.1
emul semnelor
lingvistice.romanicereflectă realiHlţidoctrinale impusela Sinodulde la Niceea
şi ne obLigăsă corelănlnumelţ sărbătorii noastrecu numeles{tl'bătoriilui Christos
la popoarele romaniee.
II. Considerămcă etimomtl creatio, propus de latinistulieşean Afon
Denşusian1.l,
cuun secoLÎnunnă, dar ncmotivatdin punct de vedere lingvistic,
5en\ant1cşi istorie, fapt pe care l.-amrealizat noi cu prohe şi argumente,înde
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;tice, semantice şi istorice earec.i eOfIferiiun statut
c, putem afirma,pe temeiul Ioneticii şi mOrfologie!
nenul Ci ăeuiu, provenit de la creati.0.,.este uncuvint
î, fară filie ră siavă, întrucît t ransformările fonetice
laCulCÎun se explică,fărăcehi voc, pe t f.TenulJîmbii
,'oluţ.ieşUixRreil Iormeiactua!e se întinde, cu.aproxi;
·mare..alimhii rornâncusee. V --VII) şi eorrtinuă în
elor limbii române (sec. VIU
pînă la data creşmprurnutat-de la romanieuul1 Ionetism simllar
'adus(rus. Rojdeustoă«la verbul rodii "a da naştere").
c, numele sărbătorii creştine eleiarn6 desemnează
lect.înddoctrina ortodoxă elahor<tt6de.SinddtIlde la
se oglindeşteÎn j('rmenidln Hom,lninApllsemli'iderilas (ct. Il'. NoN,it. Na/ale,sp. Navidâd,port. Natal).
ă.acerhă cu ceaorfodoxă de la Sinodul de !HNieec[{
1 Constantinopol(381) susţinea că Isus a fost creat
1 suhstanţ.ă divină. Dogma a·tiahfla fost propagată
rţi de Theodosius întărind însă activitatea misionară
şa cum arată. Tesicutienlul
săli de credinţă, considera
1,fapt redat prinsinonimele creavtt,ferit, genllil,[uncreatorul lumil (creatiotiemesseloiiLISunioersaeş.TercinecuvîntulromânescCrăciundese.mna.jnJimbaîul
l}otesemantice ariene opusetel'menulul ortodox
·c!nn{trean,în timpul lui lilfi1aşi al discipolilorsăi,
is!i si dies crealioni»ttutndi, adică s ărhătoarea Ci-eaei. După triumful doctrinei ort odoxe înT mpe-ritl,
enili În spaţ.iul de la nordul DuniîTii,notele ariene
u Iloteorlodoxe şi astfel rornânesclJ\Cri'1âufl
fenomen reIigios eelltnenie ca sinonimeleSale a[iu
gvistică şi .semantici'l ne delernlin{lsă renunţ.ărn
SIn primar, pnr ortodox, rupt ele creştinism.nlgol
'alulai a1'1'ide sorgintepopulară,ntl cuJt[1.P{tstr<lrea
'.ilromână a[est{!nu numai continuitatea spirituală
la CarţHtţi,darşiunitatN!
rtieuJarilaten nOasirEl
JllSeall
ă.
creştine sa suprapus pestestlI'hătol'iIe păgîne.
asimilat fttueţ.imHlleidulpăgin nI săl'bătoriloT
alia, Naşlerca!uHl1ithra, Lârelllalia, (;ompilalia şi
la Bobofeazdi,Crăcilllwlâ fosLrnutat de teologi,
f.rupdaseăde cea spirltllaW,!t\25 decell1brie,peste
identificat eu Sol lnvicllls.Aceastltrallsferare a
aberiuSşi s-a ofîeiatprhnadaUlla HOlna,în aunl
JoI,Îl! allul 375,SincretisllitJl sarbatorilor creştine
al da10ri t ăprcstîgiu Iî.lisărbătoI'ii Crc1ei
lll!llllli"
pe temeiul idenfifie{lriiCrăcillnllluicnAl111liVOLl
prelucrat de Papa GelasinsÎrlsec·,.Ve.Il. incepe
toarenAnului NOLlvafi rnutată Ia..l ianuarie d.upă
XIII), Franţa (sec. XVI), Rusia (sec. XVIII).

I\(l)V[AN'EsclJL
(iRA.CIUN
Săr1){ttorile
pligîne au-Iost înlocuite de Biserică, oficial, eu sărbătm-iereştine,
dar reminiscenţe pflgîne, infrăţindu-se cu datlni:c rqlint',a u supra vicţ.uit
pihă . astăzi.
ci) FoleJOI'uJ
românesc,în ist.oniasa milenară, a păstrat credinţe desm'
inte latinii.•CrăciLIneste un personaj care reîleet.ă mitul lui Isus în ipostază
pihlică sat.fnnnhihlică, Unele.icolinderomâneşti ogindese intru parea Fi ului,
şicreaţ.ia Universuluiîn lllodnecanonie, atribuind lui FUiti:;,Il1J lui Pal(r,
funcţ.iade creator1ll1!11dL
Aceste imagini nu sînt del'ormări.,eretice" .ale nea;
torului popula!' ei reflectă concepte din doetrinahristologidt,lTiaI1ă,propagată de .Ulfila ucenicii săi, care afirma c[\ Isus este un deus cre(llw!şi, iq
acelaşi timp, un. crea/o!' unutdt, Aceast.ă imagine nonhiljcă a Iui..Christos;
reIleetînddoetrina semiariană a lui Uimit, îut.ăreşte, din altă perspectivă,
note.le semantice ale Lennentllui(;nlcilUI eare desemna,.in spaţ.iul· carpatoihqriîreal1,înperi()ada pro[ocreştină,sărbătoarea Crealului şi, in aeela5i
sărl).ătoareaCreaţiei, Coliudelecosmogoniceromâneşti.corelate cuiatoria
tinismuluiprima r, daco-roman, atest.ă continuitatea noastră spirit.na.lă.
. IlI.>Poporul român este cel mai vechi popor creştin dintre-popoarele
ţarelonli..,e astăzi IH:teritoriul sau În jurul Daeiei străbune. ClJ?intul(;riiciun
rcfle(:Lînd,
fenomene..lingvistice,semantice şi istoriee.cnp:lto:dalnlbiene EIfosţ
îUlprllI1lutatde slavi şi maghiari de la st răbuniinoşt.ri care auIocuit neint.rerupt
pe meleagurileDacicii sărhătoarea\1intruparea lui Christosîndl din sec. FVe:n.
Latinitatea si ere>.tinlltateaau fost coordonate eare au sustinut continuitatea
unitatea lOast;'ă spirituală elin etapa dflCQ-rornanil
pÎlă azi, constituirid
realit[li semnificatin: din ,istoria HomanieiOrienLaleşi a civilizaţiei eXI
ropene.
LA\IOTI\'ATW:':SEMANTJQUEDUJ\l()T
HOUJ\!AIN lUN
fTUDE
LATEI'tMINOLOGn:
CIlHIT1ENNE
DELA l\Oi\IANIAOFtlENTALE,
DahseeUc(\.\.llde,
j'auteurexmninl'
l'etyrno!ogie
du lllotl'oUTnain
e!'Citiull,
d nornq\.ll'k
HOUrm1ins
donllcnL
illa fetede>':001.
Ţ,'(,tude
estdiviseeeuplusieurs
cJwpitres
: 1, Preliminat'r/!S'
etatactueldela.l'eehel'che);
II, Leellristianis/lJe
ell'etluwgeni!se
dupcuple
/,olww{n
; III. Vor/rinc
cltl'!8lologlquc
(ll'iane
eiorillOdosc;
IV,l/ttJeQrlc
Ciriiael!a([ocfl'lnc
dela TrirriU"V.'Dudogme
lrl[im
erdudO[lmeol'lhodo;ţe,.
VLLesculte$
pai'ensdia (,lledeSoei; VIr.Pl'o"l<lmcsde
pilqneliqllC
elţie
morpJwlogie
]lislol'iqucs
;V 111..J,'SIlS
elitistcrea/oI'
mrll1di
dans lescantll)ufs
(ţt :;Voel
I'owI)ain,s.
IX.C'onclnsioIls.
Letl'aVail.eolltient
aussinneAIlnc:re
oiI011
I'eproduit
letcst-atp.ent
deroiel'DlfBa,
ecrjtpllrAllxentiu
.deDUl'ostort1m,
Lesideesetlesnrguments
decetteetudl;j)uissen.t
etreresIIIlle,;s
eormneil suit:
T.LeseLYlllOlogles
propOSt;es
pourle motcl'(lclwl,
it COlllrnencer
pal'le si!rele
pr6c6dent
etjusqu'aauj.o\1I·ţ\'hui,
set'amifient,
au nivealllingujgttque,en
quatrcgl'[\nc!cs
SOllrces:
1.Nu'ace,
2. ·latin,:l.!Jrec,'1.slaue,el. an niveallhistOI'iquc,
dans dennxstraLes.ehl'Ollologiqnes:
-1.
[Jl'ec'!ll"ţtien,
2. clm!lien,
a)VHymo!ogie
lieellUstrate
jlr(,chrHien
fetesso18ir'csdll
sOlstlee
d'hiVCl'
i:r';est
pusfondee
mI"desthraeo-daee
ePl'euves!inguistiques,
semant'iqucs
eldes
historiquesqui
jluissent
expliquel'
1'6volutionet.
la fa<;(m
dOiltle termecrâcilllls'estirrJpose,
eu tant (jUG
termede dogme,dai}S
l'histoiredllchristianismc
daeo-fomaill.
Le signelinguistique
thl'acequi<lbsigliaitlafete
<leHI
bMhe,a eteremplace
pal'lellomdeJafHeehr6Liellne,
rondesurledogmechl'islolOgiqlle
tandis
qnelessemantiques
paienncs
ont.eteassimih\e
graduellement
parle rnouvemenL
de I'otationde
l'ideologie
ehretiellnc.
Leuomdesfetescf\retieulles
qni(Jot.garele!'habitllnguistiquepalen
est
gardePOUI'
nommcl'desfetessecondaires;Florli
«F/oralia
ou IIusa!ii,<
R!!salla,etc.qui ne se
tmllventpas,
ali
nlveallclu
dogrne,
SUI'
lememe
plan
quecrâcÎuft,
Du
poilltdeVIHYhistorlque,
docnrn(mlaire,
lIn')'
a [tucunc
$otl!'ec
quiaueste
Ia
mcta
morphose
ele
la fete
dela bi'lchecnfHe
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deIcInalssaucc
de.JesusChrist.En revauche,
lesdocumcnts
lit[{mluxet
l'(,vigl'nphit!
rctlercnt..
il
la
faon
kaleidoscope,
les
etapcs
de la au
crlsl.al
Liun
du.J.
dogm6
deIn
Trlnitc,
tant
surd'un
leplan
ltngulst.iquc,
que
surlepolemtques
plansemunttque
IVIlsa
siecle
av.
C,Ains!
donc.T'hypothesedeI'etymolog!e
t.hracenest qu'unmythecaptrvant
et oupasnucverlt(, hlstorlquc.
Les
parttsansdeI'hypothese
.thracenont.
pasdissoclc,
dansLout.e
sacornplcxjte
la dynamlque
dela
relatlonentreleslgneIlnguistlqu
e thraceet la mol.ivatjou
chretlennc.
Il)
Les
etymnns
qul
rerletent
le
strut
e
thenloglquc
chretten
de la spirltuulite
europeeune
sontdortginelatine,grecquc
el slave.L'autcurdecettcHude
considere
cornm
e de.pourvues
de
preuvesconvalneantcsvolreconvergente,
dupolntdevuelingnistiquc,
semanttque
elhlstorl.
que- tant I'et.ymon
grec,.queceluislave.,sontcorumc
leşetYl11011S
Iatinsc['ailleurs,
proposes
[usqu',\maintenant,
rnaissansrapport.avecle dogtue.
christologtque
cristallise
au {V
-C>
slecleav,
.I, C,UHymonca/alio,prop,?se
par P, Papahagi
et souteuupar dc>s
linguistes
.i1lustres
el par
des
historions
tels
Pllseariu,PârV<ln,
Hogma,
Driiganu,
ele.
ne
peut
pas
elre
accepte,
vu
que
CC9
snvnnts
n'outpaselarifie,
preuves
a l'appui,lepassage
semantique
dusenspalenansensehrHien,
LespnrtisanstleceUehypotMse
onlnc.glige
lesfaits·suivants: 1. ca/aliajouissaitd'llllgrand
prestigetant qnele ealenc(rier
romalnli'{:ta
it pascerit,mulsJla!'(sInpublieation
elllralen!l,ier,
calalio
a
pel'dn
de
SOll
importante
ne
s'avel'unt
plus
capalJle
de
renlplaeer
le
champ
semnntique
descalendar.;
2.calalioserepetealidebutelechaqnemois,auxca/eJldac,et
lanaissallce
ele.Iesus
Ch,risl
n'ajmuaisde fet6ea cetledate,La naissatJce
cOl'porelle
el:spiritnelle
a etefeteed'abord
le ii janvicl',et puis,apreesque.l'Incarnation
s'estseparcede1'1l.pipllanic,
la 1'Medela l1ais_
sanceeorporelle
a etc fixe,ele 25 d6cemhre,
se superposaJlt
a l'anlJiversaire
dudieu MiU,I"a
;
:3.ltUCUI1
cherchcur
n'alJlldlm,ontrel',
prellvcs
.ill'appui,cOlllmenl
s'estproelllÎL.le
passage
semantiqne
calalio
"appelest
illanne
rClluioll",
a crealio
"creatlon
deChrisL"
,\ J[a!a!is,
"naissance
,]eslls";
4.lade
r8te
deCrâcinn
fCtecardinale,
li!,
au dogme,
et sonou
nom
a Ct6donn6
parlesde
prelats
et
nonpasle puple;5.le syst()mede
signesJinguisliques
rOmallS
rcflHedesreallU,s
doctrinaires
impoIDees
nusyuode
de.Niceeet nousoblige
ilrnetll'c
lel!om,dela1'Cted'hiver
roumaine
enrappo,t
nvecleşnomsdela fetede,]esusCt\ristchezlespeuples
roman,.A causedecesargllments,
noua
devonsrenDuce!'
t\ I'Ctymoll
ca/alio.
L'allteuroptepoml'etymo[]
creatio,
prolJose
parAronDensttsianu
il ya un sieeJemais
dOlltIesmotivatiolls
liuguistiqnes,
scrnantiqlles
et hist.oriques
faisnicntjusqu'llmainteuant
defauLCetravailvicllt:combler
ce l11anqne.
IL DUllsle ]Jl'oeessus
de l'he[(,roge.Il(sc
du peuplerOllmain,
le tacLen!'
de la ehn\tienneteinterf(l'e·
avecla romanisation
el dN.ic:nt
un râieeare!inal.EnDaec,apl'(sla reU'aitede
Traian,le ehristianisme
s'estr('panc!u
el ,'est organ;s{,
graQuel.ll:ment
rlnnssaformeh\Hne".,
et apresla rel.l'aite
cl'Aul'elicn,
le rollHUlil{,
daco-romainc,
mcmlcec
par lespellples
rnigratellrs,
s'estcousolidee
et a surv6cu,
appuyee
parla foreespirituelle
el orgallisalriee
dela l'egHse
chretiNlIleqnipropagcuit
sonid6ologie
en latin.DesSOUI'ces
liUeraires
et tlt'chcolOgiques
attestent
le fuitqll'auxII-c-IV-e
sieeles,
le peupledaeo-gdea eleromfll1Îsc
el eOllduit
au elJ,1'istianisrne,
Cepeuple,tontcomrne.lesGaulois
.el!FraneeeUesIberesenEspagne,
estrest(surle tltlTitoire
dt' ceslIncftresc1Ul'allt
l'6poqueclesmyg1'atiolls
barbarcs.
IIf. POIll'
eOlllprendre
l'e.tyrnologle
du motGri/ciun
(No,l!)
il fantpnis('J'
dansl'hisloire
delapoU,mIquc
ehristolgiquc,
(auIV-esi(\ck)enlre]'ortodoxismc
et Farianisme.
Entrele Syllode
deNy(ce(325)etccluideConstantinople
(!SI),lesll\(mlogllcs
chretiells
ontdebnllu,avecfcrveur
et (,ntc!itloll,
le probleme
dela naturcflIa foishllmainc
el divil1e
du Chl'isL
[,O\'S
dn Synodede
Nye(,e,
1\1'1U8
a soutcnuqneFili1l8
a eleerei,par PalerApartirdcricll,'Iue((ouc,Jesusn'a pas
la mcmesubstance
quelePatere:lqu'iJn'exisl:e
pasCLcTnellemcnV'L'empel'cur
Constalltillqui
a eUrig{,
les!ravnllx
decesynode
a mlifii,le c!oglllC
orthodoxe
formule
purlespartiSl1!lS
elel'eveque
Alexandre
qulprecisait
<Jue
Fllinsestni,del'Hernit6,
clelamcmcsubstlmce
quePa/el',et, etan!
"dnmemcelre
qnele Paler(6iJ,Qoumo
"}l7::('rD"
Un'estpasneouerec,nwisegal.i\Pala parla
forceel.la grandcuf,
LesAl'lensouLcomlmttuce syntagme
cn rnolltrant'Iu'ilne flgurcPll
dansla Bible.,-maiscefut sau,dfet, l/Emperenr
a exili,Ariuset scspartislInsdans
l' Illyrieurn,Denxallsapres,Constantin
le Gralld,,,!'indeclol'cles djsputes
thcologi'Iucs,
faitreveniI'
AI'ius(ţesonexilctpernH,tallxAricnsde reprendre
letll'spoSitiOIlS
(apri:sla sign,aturc
.par
Arius d'un symbolede eroyaneeequlvoque,
dans1eqllej
le term,corth.o(lox.e
6!1-oot)a\po;
"de
merncsllbstanc,a(:t6remplace
par letermesemiarien
QjJ,Q\OO'''0.s"semlJlablepnr
la substanee"et le tenne.orthodoxe
,,{YŞVvcfjiLS'iO
"ne",li cU,.remplace
p,lr le [.cnuc.
arieu"{E"{Ev'l]!1-ivo<;
..fait,crec,c!ever1U".
En :l:27,
fIla deltxiemc
seSSiOIl(in
Synodedc\lyeee,Arinsa ete rehabiliU,
[uuisen.
aj(j,IOI'squ'Il
e1<1it
surlepOlulelerdnt(Jgrer
sesfonctiol1s,.il.est
mortsubitement,Ap.res
la mortde (:onsta.lltin
le (}rand,l'arlanismea proliferenonsCll]erncnl
dal1s.
L'Empjre,
muls
(lUMi
sur lesdeuxrivesdu Danube,desBalcans
jltsqu'auxCarp,\les.
LescnlPcl'eurs
Constantin
(337-'361)
el Vlliens
(:361-;)78)
l'arianismc,
Apn\sle Syllode
deCorrstantinOllle
(381),

TModose!eqqlnd
aexpulseIcsArieus.au-delă
dcI'Emplre.
Ceux-clse
sontretiresdansle,monde
bM:llqr:e,
auNord(tuDanuhe,
Qililsont renftlrc(,
l'egliseul'iennecolle!LliteparUlfila
eţ sessuccesSUl'?r,
Auxentius
et ,Max,imilllls.,
"" '.rY.L51ctoctrtnesemtar+ennc
deIaTriniţeil,etcpL;Qrm6cdansl'GSlJaec,clc
1:1
Dacie(occupee
tIl'l:poquc
parlesGot!ţs)
Pi)I'l'6ycqueTJlfila,qlli
adirige,(lesenclaves
cllreliennes
(leGoţlv;
.lOt
(j,e"pacQ-IlJlţWlins
duruutundemi-slecle.
1,'1yie,yactţviteet la,profssion(lc
testnmentjrje
foi
dp,UlLil;IS
0111.
6t6r{)(Uges
enlatinparAuxentlus
deDurostorurn.
L'eveque
goţluvuit(;ţ(lPl'(JlHU
ncehmgpal'EusebedeNlcornedle,
semi-arlen,
aumorn
entOiIUlf'lla.
appartenant
,\unedelegntion
{"18G0tlşÎaVHildeIlHtll(le
il COlltal1tiI!Ppli1}llle
.aldenulltalre.contreAthanartque,
aunornde
I"ritierjLFeyeql\Ulfllaa,traduitIaB@ecn.€(otlţiqu.e
fiprechela doctrlneşeiularlenne.
eu
gqUiCf11",
,(!Il
•.latln et engree.,.f'l1l'
es sernlO[)s.
en',.la,lil(s'"il,.a,
renf(jree("
la,romanisatlonet
le
eJ\!'istiar,lisme
.(I(lno);
llneetre>
getodaccs
desdeW',
rlvesrluDanubp.DansTetestamel1ţ
,le Mi
de.ITl(ilas
\'pupnScise.
(fuele,Palerest)ecr(;atell!'
d.uc.r{;ateur
(patTem(]U
idemcl'ealpI'e;l1
esse
creel(Ol'is),
etFiliusestlecreate,nr
detol,!lela ercatioll(l,,'WqIll
w,llem
(lCHill
essguni/lersae
creatn-,
rg.e).L'ţyeqllcUlfi.las.,n'ellwloie
pas,mIparlanl,de.Jesl\s,le tcrlne(,lrthodoxe
natUR,
mals,des
sYllqnyrn.e,s,:uiens
:-:Creavil.,
'"
fecit,
,genui!,
{llnr1alJil
oţt
creator,
,auclvr
avec,lf.'
.
.sens
de""t1'per
du neant'.. DeAriusil Augustin
lesoscillations
termilloiogicIl1es
arlcnnesse sontsoldees
,av.ec
la vieWirede
creili0l',crcg./'e
etmatis..Dpnc,aUl['lIlPs
deUlfil,lS
etAuXCJltillS,
C'r.ăci!ll1
(SoeI)
sigrlifIait
(li" clcaliOnÎS
Cllrislietdiescreafionis
T111111di,
lafte du.Gree
et,eleef!\it.dela .c;rqrlion
du I110Il}le'.
,'".pereeptioll
, ", ,
.
Paurla
de"
ii est
derenO!lccr
auxpretll.ises
pqriStes
de
l'etlpeI)rptohl'(;liel)ne
, 1. le l11ylhe
d'\lTlchristianisme
prjmairepUl'emerlt
o)'thoc!oxe;
2.lu
ruptllreunchristianisrlH!
dacoc;-o;uainetgothique;
8;.l'hYPQthese
del'originepopnlaire
duterme
Cnlt'ilW
(NoeI},l.es reliH!sIistoriquset56rnmrtiqus
dOivente,tre,
dissoeiees
clesr()Iitesl111'
gtristi{Ples.L'llfigine
duc!0şllle
duNe.OU(IU
C['I:e
n'e,,'!
,as,popnlaire
mulseultivee,.
missiolI!lafre,
vt!cNe,
d'apl:eIeteslament
(!'UlIiIas,
le,hristiallimedaCO-rOlIlalll,
et,golhiquc
se,sorltIrlterfere
etleehri5tl8nisme
orţllOdoxe,
pUl'uanssa phaseprlmaire,
estun mythe.postel'illI'erenterec,'
Au,tliVCf{U
linguisUlJllc,
la terminologie
latine{lesdogmes
et du culte·chretlendaC()-fOmain
eonfCl'ait
a,Ia cToyance
sonunivcrsaIit6
et l'uniteavecl'En?IJin,.
V. 1..aproj;lagaUon
dela doctrined'UlfilasslIr
le tcnttpiredesGoths,c'est-i.t-dlre
daIlsla
Daciecarpat.o-danubienne,
il natureJlement
imposele tennecreativ,
au Hend.cnatali.p.ollrl
sph(,res6manticrllcde.la
naissanee
de,]
65115
Christ.Le
terme
latinperiode
creativ,
cl'OI1
provient
rounmin
C:răciun;designait,>clans
lehmgage
l'eligieux
du IV-llme
5.11.e.,
d(,cisive
dans.le
l'hislolrc
de
la'christiflnisatidn
delir DaCie,des
jiQLessbnailtiqlles
ariellJleS,diIfei'entes
de cellesdutertlle
nlceennatalîs
quiestliTa
hasellnguistique
desTHeschretiellnes
del'Oceident(it.
Na/ale,fr.
Noin,sp,Ncwî<iad,port.Natal),
Dansl'aire
de 1aH,oumanie,
le !IlotCrăcillll,
speeialis6,
pourle
langaţ.(e
religieuxgr,\ceu
PactlvltemissionnaIre,
d'UlfiJas
{;telesesdiseiples,
designe
leffait que
.Jesus,a.
etc (ereavit)
'el qn!il'estlecreateurdc'
font/'univers'
(crea/orem
esse'fo!ills,
unfversae)o
Ce
tetme,aveclesllot<'Ss6mantiques
snsmcntionnt,cs,
aete gardeseulemcnt
Cn'l'OnmainleVreprescnls
line'creationslleeifique
'dela'Tomanit6
orientaledaciquc.
Apr(sletrÎ.oJnphc
dela christologieort'hodoxe
dans'l'Empire,
grâceauzelpdesml.ssioll"
IlHÎt:esvcnusete
l'espace,ca1'llato"danuhien,les
lLotes
aricnnes,dispaJ'aisscnt
petlt·,ftpetitde
sortc
qu.el.eT'OlllllainCră.eiun
couvl;il'(t
lerncmeIYh(llorncne
religieux,
o.ecllm6nique;<I\Je
$(,\5.
synonyrnes
()(ddentallx.
La tUvi.sion
poliliquC.ciel'Empil'e.Homaill·
el, plustarII;In s6paJ'ationcte
l'Eglise
oeeidentale
de l'Egliseorientalen'out pas dCtl'ult
I'Ullil6du dogmereligieuxdans l'espace
TOlllan.
La conservation
dece'termcrdi!Ziel1x
chezles Houmains
ateste,donc,nonsClllement
la
continuit6spIl'illlcJlc'
dact)"roliiali1e,
elesBallcnns
anx Carpatcs
maiseneorel'IUliledesso\\J'cc$
spirif:ueHe's
I!Ve(',·
la HOlllania
oebldel1taJe.
Vr. Le eyde desiCtesehretienncs
s'estsuppel'pose
li edui desf0tes]laiennes,
Eu tant
quernHro]lole
desf6tesel!l'etienTlcs,
le Crdciun
synth(,Usc
le eyelcpaJclldesfHesc!'hiVl'r.
Dans
la spheresemantiquc
du Cl'âcizlJl
ont H6fOl1ctiolll1ellernent
assimllees
lescOlllumes
Ji<\es
il des
fHestellesqueBmma/ia,
SaIllI'!la!iu
, la Nais,aî!ci;
delHilllra,
idenUfi(;e
\ NalalisSoliiB
JnlJÎt
li>;
I.arenlaliaeLGOIllJlilalia,
ainsi(lne(iescOlll.urnes
UetSaux CaleIidae
de jallyier
A.lI
'deblltieomme
iilcarnatio!ţ
cle,Je.sus,
le NoeI,a.ete,fClele6janvier,le jour.de la
naissance
c!'Admn,
muislesth601ogien
y ont fixer:tpiphaniefetallL
lanaissance
spiril.uelle.·du
Cli.rist:·
Apres.
un.certain
temps,l'li!rl1,ise
ascparela.naissaXH;edu
corpsdeInllaissnn,'e.
spirituelle
parcCi'(luec1e,
.pe·upJtl1IcUCOrnpl'cuait..pas'Ja
diff{,!'\mc\\
entce,eesdeuxfetes,".Qna·d&place.la
,fete
dela nuissance
du corpsau25cle.cembre,
la
illa llilis,allee,dlldi.e\l.Mit)lra,
identH.ilk
ofj'icle,
5- Lingvistica
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tlennes
s'estrealfse
petlta ptit
j:>restigcde
Iafele
deNoăl:
metropolis
etraussl.
en ralson
de I'Identlfientton
degrelee
Noi'!au
avec
la nouvelle
anneeece
lestnsttque.'
Le[estottuu
Sacramentarttni:
Interprete
pal'le pape "
au V-eule
.si(e1e
n.e. commenccpnr
VigillaNattoitatts.
La.rete
du
NouvetAn
serad,place;;
l"er
[anvlerplusleurs
slecles
apres
: en Itnlicnu
X'lll-eme,eu
Franceau
XYI-i,ulC.,
euHussteau
XVHI-eme
siecle,sons
Pierre
le Grand
.
•L'Iglisea rernplace
of1ieicllemejjt
IesfMespalcllllcspardt's
rete!;i'hl'cliemtesnmîs,
.l,lieil
queles.prehtischret.lens
lesatenteornbaHHcs,
desrernlntscences
paîennes
outsurvecujUSqLl',)
presentdansIepeuple.
VII. Onpeutaffirmel',
surTabase,lelnphol1t'liquel'l(lela morphulogţe
hitoJ'IqneS"
rcumatnes
quele tr-rrne
CrăciutiestheI·!tedu..lathl,.aHsfIllereshl\'t', raiscnrtnfnitqlteles
trtllSf()rmati()ns
phonetiques
,.etln()rphologiqlleCJ:lli
menentdecreatio.".clikÎlllsexpllquen
l,
BMIS
eqllivogue,
surle termindUŢoumain
.;laperiodedeIormntlon
et derlxutrondr h Imnie
actuelIercmonteil celledela form:lt!oll
memedu rol!llla
in{Vemc VIleme s.) et f011fi?ue
Pt'lldHllt
13periodecommllllC
des diale,ctes
duToumllin(VUI-(\me-'-X-eme
s,)jusqu'i!.,'elle
d."
la chrislianisalioncies
slaves(lX-hnes,)qUi)'()lllempl'Ullte HOIlllJ:linsnvee
linphonetisIllt'
similail't'
(Ie)lllgare
\ parUl'duvcfbelod!l,
"naltre·'.·
, kracllIl)oubien]'ont
" traclllit(lenIsseRoJdl'slvo)
1, DansHou
hiioir,;plillelulire
lcfolkIol'e
rdllllUdl
a gal'defIi'!!
croyu!1ccse}u'etiellncs
de
latine.Crâcianest un pel'sonnage
qui reflMe,fiualerncnt,
le mythede JesU8"pllIlS
les.eal1ţiques
i1appraîtyomnlcpersonnage
reliţ;ieux.,
ean911jque,
maisaussieOtume
pel'soimuge
laIqne,diffrenţdu Chl'isL. .>+
...'
Le j')1:!NW1WgC
r<Jigku.x,.
deS:riicLun
n'a pa,sel!kment.l'l1e.
!.onl;UqnbUiU(!11e,nwise!{a_
lern!l!ţ'Yflenon-bil!liqlle,
CcttedCl'Ili()rehypustase
.[Jll.llcr;SOllll\WC.
n'.l!ll<l8et4
etudiţejUS(1l;l'
peS)lt.elIrelatipn.ayec
l'llistoire
..du ehl'istianisl1Ic.Certnjn
n(jels.e().l)lpgonjqpf's
l'p('mnillS
rţ'fletentYinca.rrjatiHll.c[u
I'iisl,t laer{;ntion,fle
I'{;nivesenillvcrsemt,
pnrrapP()r-t}\
la IJihle
l'tlrc!fe
ch!"lJ,Olqgique
;la roncl\oH
deCJe(lIor
ll1,uIldi
,d\l,Pati:!,est.attrlbuJe
i)Fllius..],In(s'a;itpa
d;;.d,M0rmaM0l1S
."heretiqueş"
eli'crcatcuy
pppulai\'c
IllaisdIl.reIletd[;·eerţ,ail)S,
cOllcept.·
de l,t
doctrinechristologique,
propagee,wIV
-clueşic('len,e,plU'1'qvelIw:'
fîothUlfiIa.etes di5eIplr..
pausltlteştanwnt
d'Vfilas,
le.Chrii'te.st
).111
deus
eL,.'ll.lafoi5,un ţleprq'.Y.lllfldC
Dau
l'csP.l}t:qprotochretien,Ja
elecle-"o1'1HaU
C;hrisli,
(:'esl+din; lu.fHe.du,Cref;.
et
ruîun<:,
temps,de la Crea/ion,
.
L'im'1ge
llon-bi})lique
SUl' e)ogtrinc
chrJslo;logique
d;L[jrUţl,..pn\scnl.ee
pl)reertaips
!loelsc(jsrnogoniqllCs
l'ouHlal1fs,.rej]fo.ve,.dans
uneaut1'e.f!erspeeUVl,l(,sflPtes
,5nlHn:
tiqtlC"
du tcl'lUC
Grâ,iwl(jui)lIuminae,
sau.>
(qqlvoqut';,
la continuijll
8pl1'itucl1e
cIppo;uple
•.j·0ll-.
mnlllde l'epoquepyotoelll'cllenne
jusqn'ilpl'e,;enL
IX.J.xpeuple
rouITlH
in.estleplusaneien.dc,;
pe.l)plequi
vivCIJt
aujolll:d'lwisUTlcţeni:'
toin\ou lluLollr
delavieillcDaei.e.
LesHOllmainssont
n4s.dacO-I;Ol1lltinset,
.en.mCl11ct.elllps,
rhreticns
...Aussilespellplesslaves,chrisLiHnis(,s
HHXL-erue
siecle,
\Jl1t7ilS.,
Clllf!l'Unte.s
le motGrăCiUlI,
enletTlodifianl.
phont:tiquelllent.
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