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1. PHELIMINAHII 

Etimologiile-propuse pentru cuvintul Crăciun, începînd din secolul tre- 

cut pînă astăzi, de învăţa ţi români sau străini, sînt neaşteptat de numeroase', 
doycdilld importanţ,a acestui termen în lex ico lcgia 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 etimologice spinoase. 

pentru căevoluţia îouetîcăşi motivaţia semantică legată de termenii latini 
nuialis şi, respectiv, nati/JUas,.all fost 'Uşor înJe:ese. CuvÎfltll1 CrăciunJa români, 
popor romanle creştinat simultan cu popoarele Imperiului Roman, disto- 
neaz ă, la p rirna.vved ere.rcu terminologia creştină apuseană. Acest fapt, În 
cittdaaparenţei, nu poa Le fj verosimi 1, atît UmI) cît etnogeneza poporului român 
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, 

" 
1 Ltpsuunet Blb/lOYl'afiiana/ltlce, adusă la zi, referitoare la studltleşt artieolelc scrise de 

f'i}ologl, lst.orlct SULI teologi, risipite rnvulumesau reviste, dlnsecolut trecutptnă astăzi, despre 
termenii l'digioşi în limba română. pune Ia grea tncercare entuztasmu] exegetulul care vrea să 
ccrcct.exe aceste mărturlt lingvistice despre Iat.init.at.ea şi conttnuttntea nousrră etnică şi spirituală. 
Pentru ortentnrea generală i!,SnpralllC]'{lI'i1or reterttonre In etlmonul cuvîntului Crăctun, 
vezl Al. Ctorănescu. Triccionario Etimol6yico Runiano,l\1adrid, 1958, p .. 246 sqq., precum şi studiul 
lui AL Hosetli,Româu,,,,,ettlGrtlclun, .în [,/otia limbii romane, ediţie (lefillitivă, Bucllreşti, 
1986, p. 55.5 .sq(l.,cu bibliografia ufercnt<\. 

 \V. Meyer-Llibke,.BolIwnisches ciumoloyisches W i)rlerbuch, HcideI!Jc.rg. 1935. 
3 A. Demusiallu, Istoria limbii şi lIteralluti /,omiÎne, Inşi, 1885, p.lli. 
4 13. P. Hasdcu,B1Ul1wloyicllIll AlagnllTn BOlllaniae, voI. 1, Bucureşti, 181';7,p. 615. In 

st\Hlilll Belllinisc.cnţcalecreelinţelor milolo{Jicl!la rolIZ(Î!zi, în capitolul Adoraţiasoatelui, publicat 
pO,tUIl1, In •• Mannscriptum.".IX. 1978, Ill'. 2, p .. l(l7.·111, sub îngrijir(.'a hl1 I. Oprial1, Has(teu 
leagă cuvintul Crăciun de nUll1ele unui zen slav, JIol'S,împl'llll1utat (Iela geto-dacii din preajmA 
Nistrului, enrcnr.fi fost vencrat,în antichitate, Ca zeu al Soarelui., De la datina colindei cu roata 
S!Hlstţaua, l-IasdeJ,1 a ,dedus eli "acest cuvint, CrăţillI! Înseamnă la .strămoşii noştri daci tocmai 
această roată, iar după concepţia populară, cea a stelei". Ipoteza este f;mtt;zistă. 

5 O,f!cnsllsia)1u" Risfoire de /a[llngllc 1'00w;ainc, 1. Paris, 1\)01, p, 263 (vezi şi ediţia tu limba 
rfJ\ll{lllă, ingrjjltă de J . Byel<:. Bucureşti, .1980). 

ti P. Papahagi, JWm%gill cuvin/lliui "Crăciun", In "Convorbiri literare", XXXVII, 1\:103, p. 
6704- fl72. 

. 7 ,S. J'l1şcariu, EI!IIllologischeş Wiirlerbllcbder rwnănischw Spraclie, 1, JJeidelberg, 1905 ; 
idem, Eludes ele lin[fu/sl/que "rollnwil1e, 1937, p. 92 ; id(;m, Limba rOmdlill, 1, Bucureşti, 1940, p. 284. 
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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 
pro ba bilitătii şi al posibilităţii. Fa ptele.rnvoca te de el relevă însu un element. se- 
mantie interesant, anume că, în Toscana .t.ermenul il cep po "buturng{l" a devenit 
nume popula r.pentru il N a/ale, sărbătoarea "Născntului", reflectat şi in expresii 
.populare italiene. Această substituire metonimică nu explică înlocuirea numelui 
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. 'Incursiunea În civilizaţia euro- 
peană privitoare la sărbătoarea "bnturugii" nu lămureşte rela ţia lingvist.ieă 
şi.semantică dintre un presupus etirnon trac, pe care Rohlfs nu-l dezvăluie, şi 
romănescui Cri/ci 1111. Pentru spa ţiul rom ănesc sint necesa re probe lingvistiee 
şi semarrticedin istoria culturii noastre. 

Gh , Muşu, Într-un eseu din istoria culturii, discutind critic etimologiile 
proptise, se întoarce tot la religia precreştină şi completează scenariul etimo- 
nului.trac. El precizează că nu.ara imprumutat cuvîntul Crâciwldin.alJ:aneză, 
(;1 l-am moştenit din.fondul trac, Consideraţiile sale asupra formelor de cultură 
nrhaică ne ajută să înţelegem "cultul buturugii" În societatea. păgînii şi, .im- 
plicit,noteie semantice pe care le va asimila, mai tirziu, sărhătoa rea Crăciu- 
fiului, dar din punetde vedere lingvistic. aserţiunile lui Gh. Muşu nu imbo- 
găţesJ ipoteza lui ubej şi Hohlfs, căci mi p reclzează etimonul trac şi nici ehi- 
pele de evoluţie cătrcllomâneseul Crăcilln. 

Gh. Mnşu, respingînd etimonul crealio, susţinut lingvistic de Al. Ho.seUi 
şi AL Graur, afirmă IriTă lemei: "noi soeolim eli sensul latinului crC(llio rIU 
corespunde aceluia de Il afali s (tii es) "zitla naşterii", cum era numit ii 7iua 
respectivă în terll'eni apuseni şi răsăriteni ba, .dimpotrivf\, d este .încontra-, 
dieţje evidentă cu fundamentele concepţiei tea logice eltci "naştef(a" este una, 
iar creatia, cu nota specit'ieă, "din nimic" ti Întemeiet.oruilli religiei creştine 
fi-a fost susţinută vreodată de llici () miţ>eare "eretică".din istQria (lcesteia 
şi Il-H putut ave1 niciodată cirenlaţ.ie largii ... "3ă Într-adevir(' natalis şi crealio 
sînt terrccnide dogmă "în cOIltradieţie", dar ei refleetă procesul cristalizării 
doct.rinei hrlstologiee, iar c. calia, termen "eretie'\ a fost utiliz.at şi susţinut Cll 
fanatism de arieni, În secolul IV c.n. Ac.est fapt 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, proptlIJe un etitnon indo-euro- 
fJNlU >t<gerk, glrk, 9rk, eu "cns de "a comprima, .<1 uni, 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/l arpro.,'eni 
dînrădăcina crac+stlfixul llll, Îneare .africataccorespullde unui k indo- 
european, 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..- 

iH G. Hohlfş, op. cU., ]J. 57. 
as Gh. '!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'oa- 
dele creştine, fără tClf\ei hi])lic, au făcut-o la În ceplJtulanHluipentru a substi- 
tuipăgînisfIlUI. C:răci!V1 ar insemna "încn;ngătura" anului care piere e.l c(ţl caFe 
se llaşt. Ca urmare, crădwI e autohton în română, din daCll,şi erăspîn.clit.la 
popoarele elin răsăriful Europei prin români'?". . 

Ipotc:r:a lui N. Cruceru propuneun etimon pentru sărbătoarea "bllturllSii" 
cares.ţmpolizanaştereaSoarelui Ia solstiţiulde iarnă, dar nu pentru sărbătoarea 
creştină a CrăcillnllluieaTc se referă la naşterea lui Isus ". Această ipoteză sCapă 
din. vedere relaţ.iadintJ'e etinw.nul trac şi motivaţia semantică creştină,Sflll- 
nul lingvistie .trac, derivat de fa presupusa rădăcinăIndo-european ă" crac, .. le- 
gaUI de sărhătorilecielului solar, a fost invins de terminolpgia.Jatină creştină, 
impusă .de forta misionară a bisericii, iar .notele sale semantie .'1lI fost asimi- 
late, cnşi aIt datini,păglne, in sfera semnificatiilor teologice. 

Prezent.area critică a opiniilor care susţin originea precreştină a 'cuvin- 
tuhii Cr<'lf:iun ne relevă faptul că. acestea au deschis un periplu interesant în 
istqria milenară .. culturii, dar C'ăI1U auputut să explice, cu probe rigurogsţ 
la nivellil;li5vistie şi semant.ic, etimanul tennenulllÎCl'ăciul1 care desemnel,lz(i 
.,metropola'··. sărhăforilor creştine .. Ipotezaetimol1ullli trac eştr .. 1.lIl I!lit cap- 
tivan l,bazat ÎIlsă pe Ul1 raţionament fals. Semnul lingvistic traq al sărbătorilor 
solare a fosl: inlocllit cll semn latin, axat pe dogma creştin a, caînto.ate limbile 
rOnl+il1iee,.iAr notele senlantiee păglne au fqst subordonate mişeării de. rotaţie 
a ideologici creştin.!;. . .. . ' 

2 .. ETIJ\'ION LATI". Partizanii originii latine a cl.lvîntului .Crc1d un au propus 
m,ai ml.J1teetimoane, ltneori fanteziste, dinlrecare amintinl: incarnalionem, 
pre7..cn t in Le:ri cOllul de Ia Buda şi în Dicfional'i 1l1 lui 13qpp, cam ali oI] cm, 
crcsciOIlcm şi cor(lplionem,întUnitc ÎllGlossari1l39 luiA. T. Laurian i L C. lVIassim, 
cr([lillll1rz,.şusţi.llţltrl <le B. P. Hasdeu33, Chrls/i. Jejl1nZllm, propusăcle Schu- 
chunft.40,qHarlllmjejllnil1m, avansată de VaillaritH, calali.onem prousă de 
P.· Papahagid2• •..•• . . ••. " 

Dintre Re.este etimoane .. vom {li scut a numai varianla('alalir'nem, pro" 
pusă de p. papahagi, care a fot susljnută de numeroşi istorici şi filOlogi ea 
V 1)âl'vU14a, T. PapahagP4, V. BogrerI5, S. Puşcarin"", TII. Caipida1l41, N. 

. 26 CLN .. Cnweru, Îl!. A.c/ele celui de (fIX Il-lea COl/gres inlerna/iollal de lillgpislieă şifl/olo- 
gierolJwntcă,dill 15··20 aprilie 1968, t. Il,Buc\lrcşti, Editura Academiei, 1971, p. lOŞ\) 8qq. 

37 L BolJb, Dle/ionarin mmancsc, laleinesc Şi .llfl(Jllre8C, Cluj, LI, 1822, p, 234. 
?,s A.' T.Laurian şi 1: C. I1IlIssllIl, Ulossarlu, care copTindc/Jorbe/e· (Un limba romani't ... , 

Bucureşti, 1871, p. 205. 
:1 B. P. Hasdeu, "p. cit., p. 615. 
<\O H. ScllllChal'dt, op. cii., p. 526, 

.... /1 ;A,Vaillllllt, ap.cit" 1).72 . 
.  P: PaplIhagi, ap. cit., p. 670. 
4!ly. Pâryn, op .. cit.,P, 108.. . 
 'r..Pllpllagj., ŞIl!' . Crăcian , • .N od», ('X tras din "Langue el 1îtţel'ature",BllC!llreşti, voI. 

III (1945),Uf. 12,p. 10. 
45 V. Bogl'C1l, op. cii., p. ·164. .' 

. 46 S. Puşcariu, Umbarqmână I, Bucureşti., 1940, Il. .284. lnvii.la.tlll. elui:cau, reJlpinglnd 
opinia lui G. Weigand despl'e originea sluvă a cuvintului Crăciull, susţine faptul qă.sllll'ii I-au 
lmpfulllutat dillDaeiR, dIn cultul J}Qpljlar-rellgios,dq.1R calalio,Jn etap'lcîrld. ( i)lteryocau.c laiin 
dev.eni-se r (vezi şi pt1rerca lui C .. Jirecek : slavuJ colenda derivĂ de la ţatinescul cqlendac, daI: înainte 
de prcfacerea lui 1 în r ; cI. "Dacoromania", IV, Hl24 .. ·1926, p. 1405): . .' 

47 Tll. Capidan, 0p. cii., p. 183. 

3- j,.ingv.isticâ 



trace a c\;îIltuhlÎ istoria' bisericii 
tehheniironâiIlid (lu.ltceutlesne 

d ogmahl'ist.ologid-şi 

care I1l\IUeşe .• :.lccast r: i{\l'bMoarc. 
I'..·.JJap ahagi,. ·promoto1'ul· acestei .. etjmc)lc)gii.îi1 .. Iiilg\isticu·. 1'mIlâIlC ase fI, 

nHvIndTl(}tele semantice ale aeesteis{lrbMori, precizează: "Calţl/ia la tirtini' 
era .. elJenJ<l rea eeE;fi'tceapoporl!lui iIl. pl'irna zi 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![l c(jlalioun kl(tes[lrllătoîI'e înpI'irqtl 
zi a fiecăre.i Ilmicare u. trr;buit să se. f,lc[l eu (). deoseJ( iU\ .. S?lelnnitate, .. !I1ui ales 
în Juna 1 ui 1anllari cînd,. O;d.ată. eu an unţareasăr!)ălOrii di1J el.lrul ucelei .lunl, 
se îIlcepe.i Anul'r)'ou. lceastrl siirhăto"l'e a LI·e]luil.s[tfi.e.eu atît.nUlInlăyeaţr\ 
CII. qt .?! irne.ă tot .în priITlcle. zil.e. ale acestci.llllliSe)il,lea Feslum Ralepdari. um 
(\sărăh)al'e; CaIendeloDLln. care .aveau loc: veselii public şi. supersliţioasc"so. 
pp'rniÎHldyla aete,,ole.nlnităliHI). Papah;gi consideră .e[t sensupui C(1hltio s-a' 
restrîns, .mai)ntSi, Ia "săr])ătorile din iaIlUl1'ie'.'ial·:. mai tÎn:i1J, după intr'o!i- 
('(?a. Cl'cştjriisrnit1ui, .la .(tcenmaf'9a naş/trij Mîntuitont1ui. Aseste trepte se- 
m,lni ictCnu .• 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)llUln nu era scris, dar după întocmirea eafendilruluiscr'is,ţnlpor; 

iaI: Tlote1e s:lle. sprn.qntiee np aupuHt ă înlo- 
alcalend(e-lw'şL. F,taLpre, ni('i .sădeseIllneze"săr- 

"vem probe syrnanti\f;sint isţoriee care susţină 

a ci ernO#tra t,. bai.â't. nefarxL0, . elim.. . ajlihs, 
"ehemarc la .adunrlre")a crelllio."cr·carefi lpi 
lui Christos", termeni dedoeli'illăill,osteilitt 

de ttnli.Il(;logi.a •.. ee1eziasUdl . nnnanieă. 
Y:l;;r\anmoţivelz astfel relaţia Ctinfresalalfo şi nativitas:"ttllllnţaI'a 

1 aJI)j phanie .<i săr;hi1 tor'ilor gl(lhile .depcst('flIl trebllÎrt .sflapari:\ Mtg,inilo1'.de 
curînd el'etirlap cain toiul asernănflloareealaLiei lor de mailnainte şi [(sUei 

ei numirii[l['h[ttoarea Nativit[lliiala'io .. Denurnirea aeeasta.care mI a putut 
pltcH.clin . s.ÎIltll hisericii .ofieialy •. a fps.t; se P<lJ'C, .prirn.i tă . elliarde rnisioIifiSi . şi 
folositEl ea 111i,jl,O<;..de popularizill'e re,pee!.e a sMbăt()rijoI', .• c:Jeş.ţilH,c 1fl'.păghi-ii de 
G'urt11d.·c.onvect.iţi"'i'\ JlusLrulistorie suprasolicită realitatea pentrudLnu ex- 

48 :--.1. Driiganl1, op. cit., p, 48, eI. nota 9. 
9 G. Gillglea, No!es 1Il!(jl1lsll:,ucs. în "BulJetin de la·SoeiM(,!'oum:tinecte llngfîistique", 

II, BU:Ul'eşti. 1!)65, p.:n (calare o, "a ('oborî tUl'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, în revista "Biserica orto'doxii ]'OlllftIlă."','?ZX Il, 
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pltcă, prin probe; alunecarea semarrtică de lacalalio la noitvit as; ei presupune 
nutaai o confuzie între aceste sărbători care a determinatpecOIlvettîţis{ 
llllln.easc{t sărhr!tdtll'eaeireştină a naşteriicu vnumele stu'hătoriipăgîne.Pre- 
Z u111ţia' sa e infirma Latle·i fapte, pentrucă sărbătorrlccreştiee şi, iIldiseu tabrl, 
celecardinale, legate de dogmă, mele-a numit poporul, ci bisericaofioială tare, 
pdlr'misioriatiisrti,'a impus' terminologia doctrinală: 

Sărbătoarea ralaliose repetă în fiecare lun ă, lacalendi1iJ,iar 'naşterea 
luilsus nu s-a s{l.l'hătoritnicîodată lacalendae.Sărhătorirea naşterii trupeşti 
Şi'ţ),ll aştcriispiritnqJe a lni Chcis tos a avut loc, la început în BiserieadeHăsărit. 
peffiannarie,maitîrziu,înseeolulIV, după Ce s-a disociat lnlrupareade 
A'f!llare, sărh[ttoHea n aşteri i.trupeşti a Iostfixatăla 25 rlecembrie, peste ziua 
dttnlşt.ere 'a zeului l\fithra,identificat cu ,')01· Inu! dus. Izvoarele.tbiserieiă creş- 
tine relaTeaz[tf[uă echivoc aoesbe fapte 57. 

"Scenaritrl" semantie al et.imonului colaic«, construif eu "artă" de nu- 
rueroşi "regizori", transfigurează, aşadar, .0 premisă falsă, treeîndeu vederea 
dogmahristologi('ă cristalizatll în Simbolul Coneiliului de la. Niceea precum şi 
semnele lingvistice rornanice .. caredenume$c sărbătoarea. naşterii lui I:ms. 

3 .. rTIlON Tr,lD.tcza oI'iginii greceştia cuvintului .crăciufl.a fost sus- 
ţilHt!  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, rcspiIl- 
gllld etiplql()giile pJ;Op\lse. pînii li\ el, inclusiv cuvintele creatie şi calaii 0, 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 grecii de azi, {\1lume 
Chrisiougena" . .toL elc.genul neutru, Prin tlnna Chl'ÎsiougCllOS.> Chl'IJsfgilln> 
Cr<'îgiuI,-.Crăcilm JIl1ţle "gellos.",11:1ştere" e .!1Clllru ca şi Crc1cillIl în limha 
giS\l..că" ;g •. Argumental'enhli.Tvl.(!îrnitellDu este pentru ci\ un spI'iji- 
n3 pe legile.fo11etie(.lle limhii }'omftue. 

l.,ingvistlll CHh P . Benee,g n susţinut, ea acelaşi qtirnon ,resesc, 
chl'isio1.lgenO!l, JpEmă eliptică. a SiIl.L[lgneieI! fJFwera Ion chri.lougcn0fl.,Ic,Qn- 
glt:mI.deljngylsticrlşifilologieromanir{l de la Bucureşti (\inanul 191).g,: Acest 
dimon greecsc nu poale fi lmr! În eonsideraţie din pricina difieultă!.Xlor fone- 
tice pe care le implicit. Lingvistul ('eh admite neverosimil de multe schimbări 
fonetice.deptlşind llUll1{mdde sunete ale cuvintului şi trece cu ! vederea că, 
în spaţiul dac:o-roman, creştinismtd primar H fUst propagatinlilnhtt 
llU in cen greară, termenii celeziastici din romfwi'l sîntd( 
gine latină. 
. '1. ETIMON SLAV· Etimologiile propuse de Fl'. Miklosich şiM, Vasmer au 
fost respiIlse de./lin"itiî· români. 

.' .... .H·d. LCiei'c';;flip1(aJliC 'ii'f(!til)lIe de Jem, in Dlc'UW(llllire d.'4rcbţol{)[JÎI'chfelielne 
de litul'!Jie. Paris, 1922, (t. V" col. 197, şi t. XII, eo1.908), leo[rnip . ne spune Clt;rnyllt AleJ{IlIL; 
drilvl.,IiISI(w,,lqe, l,sCl'isejlltre anii. 202 210, se şllrbălorţa la.() iartl!<t1je. Aşad.ar,in secolul 
1 )..C,ll"I.a .. H?tezlllpvsnnlliui ,se oficia atit .tnl{11parea. Cîţi şi. Anl/areCI, tl)lfci, .. .Ia . .Teo{(i!}ier. şe 
des<:opercalumii Sf. Tl'cime,iarFiyIs-a fiicutpnnosf:vt. şi Ca om aqevărqţşi ca.DliInnezeu 
lHleyămt (er, 1iltei,ln,. l6, .. lVţaIT\1,I, 9, Lue[j, III, 21) s.au,e.mn spUlle Si. IOl GUl'llde.Allf; 
"pţ e8 .. acrat:l. qe.s,Hoperirt,' SCJll,)111cii.ţe .p.rătare.? Pcntrtl .că EI nIl s-a fă('nţunosut tnturo' lil 
Naştfrefel la Ll.ole'.I1I.flll,.dc()al:ece El pîniI la aceastll.zI nu era. eunoscut IllUlţil.llIl" ; Cf.!\jgl!f 
Palio!ogiae CllfSllS ('olllpie/Il!!, series Grâeco (în continuare 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 Benec, SUI' I'origine de Crăciull, în Actele celui de-al)[JI-lea COll{Jresin/el'llat{ol1al 

de lingvistică şi filologie romanicâ. din 1[,·- 20 aprlJle 19C,8, t, Il, Bucureşti, Editura Aeadernrei, 
1971, ŢJ, 130fl·······l108, 
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slrhoeI'uat· 
semantice, de 

latin' ('r{,(flii!, daI' eOllsidrră, 
Criki un ]Hovine din latin ă 
eă unii termeni au pătruns 

]l rezintă earnetl're fonetice il ro· 
Cru(:iII11, co!indll, Rw;alii, 1Yoian 

tme, ca!cnr!a(', Rf!sari (1, Trai anus, 

kracwl colp(la, rllsalijn, Trojan"iO. 
lingvistica rom:1neasci'\. AI. 

Ipot(1za lui Miklosiche.q,hazată .pepa leoslavul kracwl,. a .. circula.; nmlt 
m()Qgiaveehe (Weigmd"t, Cibae02 salt Phi1ippi(le'i),.Nun1ai.că aceast.ă 

o rigipe ,Ilu.e .verosimi lăd in · .. pun eL de. vedere istoric şi. Iingv l1itie,.p. Ca rall13rţ&4 
a.al'ă.tat..cfila data cînd slavii. au pătrunsrn.epaţiul Diţc:.iei.antice,.poporl;1·ro 
!4[ln,.ţinÎ,l1dde Biserica Homei, avea, un limbaj n'ligios.Ja1iuconstjtllt.Era, 
firesc, aşadar, ca slavii creştinîndu-se .Srl lmprnmute·termetmIGrilcian,dela 
românL.Aceast:!isitna[:ie ne at estă că slavii.JlllatlUn .: tenJ,1en general 
pentru această să.l'hătoa re, pe eÎn\cl. rom,\nii,.În ton.te diale.etele, au> ac:.e1aşi, 
eu:vÎnt p.entru. desemnareainaLeTii . lui, Isus.R .. ·S()htlc:h,)nJ.l" .Ohs.eT:vaşe.lipa 
unui. tCl'mCneOmullla slavi şi cousiderase pe rterneiul.acestui, (1 FgUn}l'ut!iţlgvisc' 
ticca şi,Ţ[tgi ()G, c[l.slavii ar fUnrprumnl<l L en.vÎntnl <1 eIa ro lllâr}i·.1) .Cara!4<lU 
eonelnde·Însă.:fetm că toate \.popt)arelesI8 veveeine.ep românii, .ţ\diellPl)lgal'ii, 
sîrbii, cehii, ucrainenii , folosind euvîntu.LCrădJlIl paralel eu n.1tnl autohtou, 
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. PCilnoglasia dineuvÎnflllkaraCSOIl, stJcolit.:tdeorigi·neskv\i'\ 

şiţitls ÎIi . .en !:orot:lln d illG{'()nieUde lai\'ovrj)rod (l1AG) , Se explică pe 
terenul limbii maghiare<17 ,i palacsinta din rnmflnesclil p1i'icinIăsau ca brt1'a]. 
cliri sI\!. Maţ. 

Etin) C;flU Ip.ts îr dreu ];i!ie dc 
Frcdidl/ <I,n/orali ,.fnire • enjaml;"'es" 
Al 1{?etH9. LingvistuI. rom âIl ... sustirlc 
b;l7,<lt.peeriteriifonetice, . k termenul 
prin fiJierL\.sla\·ănlcl'idionaW. Pornind 
în român!'i prin intel'mediarsJ;lv din 

prii sli:vei, .. Al. Tiosetti il te:nr.enii 
Illl.sl.IlL urmasi.dirfecti.ai 
ei. Î'er11'Och,e • '[orme'S.lave 
Ipoteza aceasta însă o 

nOF!'.' JVfiklnsieh, lJie S/auisclwn Element,! if2Rutnii1l1sc1wIl, ;\Vien, t1861,J;tiRrlonulşlav. 
este pT(ţşPP\(S ills{t.ea ,,<lin. (hlllkle . '\VorC" (p. 21"). 

61. C. Weigall(), op. cii., p. 9.8--)04, 
62 A. de Cihae, Dtclionnaire d'efijlllOlo[!îe etaco-rorl!ÎJne, 
63 A. Philippidc, Principii de istoria limbii, 18B4, p. 
U,l;P>Canllnaj:t, op.cit.;· p. il5. 
65 IL Sehuchardt văzuse lipsa unui termen 

2M, apud P. Caraman, op. cii., p. :15). Pornind de la acest 

p. 



Graur"! 'şi, li1.âlIltea N. Drăgunu şi AL Ciorănescu!12 atr explicat, 
pc teren !'Dll1ânesc, evolutia etinl011Uluilatincrel1lionem lacuvintnrb Crăciui7, 
fapt !rl care ne'rFliem ,5inoi, 

5:, EV()luţiafortetică, efÎrl1oI1ului crcCl!îOl1cm la termenul Crăciun<ifost 
Iănlllrită în lingvistiea ro mt'i11ească, dar fenornenele serna nfice şi probeleis- 
t orice care susţin acest et.irnon llu a11 fost cercetate îhtoatăeoÎllple'xitateâloT. 
EtiritolltiJ creeiţioa [tisl pusîn oirculaţ.ie.vcu UD secol înurmă;cJe Iaf.inistul 
ieşMll /\ton:Denshşianu, da rneruotivat semantic. La această ipoteză ali aderat 
filologi ca O. Densusianu , T. Papaha·gi,P. Curaman; AL Hosetti,ALG1<nlr, 
Ci. Ivănescu , sau teologi ea Thv Mariolache'" şi D. Bă1Dşa7\ Însă Iără să lămu- 
rească istoria ,. acestui cuvînt, Al". Ciorăncscu aînG{rcat să rezolve p rohlerna 
semantică a cuvintului Crăc: un dar, observînd că termenul creati o cu sens de 

,;('rea!l  nu isus"e<;lltra\'ine !f'rmtnuluin,alalis cuvsens de "naşterea, Iui 
Isus',',} renunţ,at. Ia acest drum. Al. Ciorăneseu afirmă: "EtimollnI, crcl1lionem 
a fost deja propus, d;lr.CU îţelesul . "creaţie" sau "naştere" ... Aceasti'i solHţie 
l1upareyosi'Dilă pentru căarfi odirectănegatie itdogmeicreşlincalncarnării 
(11[15911t, ,iarnl făeut)şipentrucă"arMsa fă ro ohiect personificarea şi 
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 crÎ- 
anca, 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.Cioră- 
l1r5ClJ esteatrn-lUlentată lingvistic Îilsa, pe plan scmantic, aecstinvăţ.,at 

--_ .. _._-----_._--- 
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71 AL Graur, op. cii., p. L 
'2 Al. Ciorănescu, op. cit., p. 246. " 
7 Th,' Mauob:che, •. CUeva.· 'Consid.cra1ii despre originea 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 vedere ciiBisetica 
'daco-romanii,lllpri11lcle secol", a fostln·lcgălur:'i directăcn '\1'115111 şi cll!n, eu1L se JntreJ:mil1.ţH 
ltmha latlnll, hlT Îndifllzarea ideilor {retinc, de la om la QIP,SC: utiliza latina VUJiifll',soţothn 
eă,sărhiHourca Naştel'iiDQtl11ll11ui. s-a lntronut la 25, dec\'mbrie încă de la l,l1ceput ( .. ,) înainte 
de fixare.a doctrinei hrislo]ogiec, ea (sărbătol'ca Născu/ului) s-a numit Crâciull Sl() la "crealîoll 
s'ITll*creatiull,.etinton v\l]iiaL .. [aclieă]să.rbătoare,aCrţafll/11i" (p. lB8). "Cuvîl)tv1 (Inlciul! esto 
cel mai vechi clIvlntpoPtl1aT, creat odată cllcrqştinarea poporului rOmân, inainte de:,2,::;" .(r. 
139) .. : "EUmologiaeuvîntll1111 C/'clciLlIl porneşte de la latin\11 vuliiar crCuUlIIll<(:i'calionem. Crâ- 
CÎlwltl(creQcilill, iniţial lf fost stu'bi:itoal'ea (;rcafu!uÎ. ,. Oficial" acest cuvînt a fpst !UlO('.ţlit" lf, ,:19,5, 
cu Nâsc!lllll, din carc a rezultat SI11'b:'îtoarcRNâswfllluÎ" (p. 140)" SÎrn))llrii. de a.deviî.l' istpric, 
diu. acest 1IrthQl, înCil\(t:;t 111101', j11.eXa cţită ţi , dC.,orclin liqgvistie,şi islorie, mI trehuieschimhaţi 
pe .romantice mqned(. (laelc;e. J).Bi:ilaşa, pele un deceniu, şi,a sehimlJ,at olJinia, c!,lei, In. ll-,;ti<;(llul 
GrâciuH,Cllvlnt daci!:,. Upiî.rtln .,t\oi Lracii";XIII, ,UJ8;t, nI'. 121, p. 1 ,·15, Şl1Sţillc;,c.A:j,l<:ttl1()- 
logia cllvlntnlui <Crăciun )p9l'ncşl,e d. e "la dacienl cfca.tioll )crcacian "Siirj)ătonrea (re:.ttlliui ", 
lnlocUit la <î25 e.n,e,ll.;,Srb.:ltoarca NăsC\ltul,li" (p. 15). Această fmzi:i conţine dOH .r()ri: 
l'Arţ:!lllh'clltulsellltlntic al'iane subordonatune.itpoteze lingvistice falsepenll1t, că tT- 

cilillin;2.S{ll'h.ltoarea Grealului JIU H fost lnloeui'l:); ÎI\:l2f>, eu. S}ll'hi'i 
toarea Nâsfllllllhi, vilei arianisillul nfo5teult oficlalin Imperiu p1t1>{ la·I'he.ortoslus, ial'.c!l!pij 
;lceeu'a pnlifcritt. In goli şi a inflnrlt, SQcok de .. a l'.îndlll.In gepb:L 

7; r. Pauli, Enfan!, Garotl, Fillf dan;; leş [al/glles ropwncs, Lunci, tDl\.l. 
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deinol1strat:l.<cum s-a produs schimbarea semantică de lacrealio la Cră0ÎUIl 
făI'ă să contrazică dogma N ăscuiuluu, în spaţiul Romaniei Qrielltale unde .nu 
5-a'U pastrat descendenţ.i ai etimonului latin cu sens. de "c(jpil" şi de cenu 
S-a realiza.t .• acest sernant.ic.tn .Romania Apu:>eană, spaţiul în.care s-a im pus 
nalplis,.aiîl. timp cîttennenul crealiOlue descenenţi sens de "copil" 
Iimhile .. din această zonă, 

Ne, oprim aici .cu relatarea cercetării originii termenului Crr'ki.uII .. pre- 
ciz.înd că,ln urmă-acestui excurs, am desprins dirccţ.iiIeexege;>;eişi amauqlizat 
argumentele principale formulate pÎllu azi. 

ETNoGENEZA POPORULUI ROM,\N 

p. 

ţ>roeestll. eLnogcJ.lczei.7" poporu.lui.rornlll se sprijini'! dou C0111- 
p.onente.care.şe inlerfere<).ză: rcmonizcrea şi creştin (lfea77• JneemltlJl'ile roma- 
nizarii. cohoarăjnaintca erei. noast re. la.ţtapqeueeriril.or )'Ollltmc îIlBalyU1 i, 
iqr·e.xeş!inare3, se. înfiripă .Îpqădipprimnl s.ccol alerei lJ.(HslTc.1;Iayem dovez: 
arhqologipe. despre. pătrgnderea.enşti;nisrnului În Dacia.. înprillluJ.veac<}) .. erei 

'l.ţ()[lstr.c ... dar ştim din izvou re. literare eăapostolul A.Il d re1.i1. trecuL .. prin.Scytia 
Minor, i.a1' aIwstol1JlPavelapăslQl;it în .Moeiqdil1 dreapta D\lnăl"ji.}upehil!s 
din Capsareaspllne: ,.Cîuci sfinţii <lpost.oli şi ucenicii l\fjnt\JiL()111!uillQstrll 
5-au.r,1ispînditpe tot pămîntul,lui 17ona,.dtlp spusele,tra(liţiei,i-Bueă.ZlJt 
sorţiiţa ]';1 Pa 1'ţilor .. lui •. Andrei ScHia., 1[1i Ioan Asia. undqşi-a • .pqtrecllt .y.iţ8 
pÎnă.ce a.murit;înEfes.; Petru să fi.pre.dicate;vreilqI;.rŞ.spii\Îi!Unpqllt, 
Galatia. BiLhypia, Cappa.d oeia pentru (a la. urniă, aj;lţ115 .la IQWa,5 ă 

răstigl.l;it.cu capul 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 ma rLîrilll. la BOl.na;'1'h .J\1isiVllea;'l,postolglui 
Andrei la gurile Dunării rămîne insă prohahilă7 aUL timp cît 11U este conriI''' 
mată de alte izvoate literare şi, mai 31es, de piese arheologice sau epigrafice. 

;' BililiOgrafiah3feritoarelil istoria creşti11i5mtlluîîn Dacia TraiahăsailbaciaAureliana., 
crisă.tn limhi străine sau Îtll!nlba l'omi.Înă, lHl tlfostpubIicată,lnţai'!11108strs; Intr-ll11 "O]Ulll 
speciL Lucl'ări gcneralesanspeciale redaetHte dnutori romflni privind istoria creştinism ului 
timrnlriu In Imperilll Homan şi, inclusiv, în provinciile dunărene, aufostlllregistratelnBfblio- 
gra.fia clasică. româulY1scâ (eoordol1atJi pentru perioada antebelică, de ;'J,Her.escuşteontillllotă, 
tn perioarlaposthelidi,de.I Fischer)precull1 şi 1n Bibliografia stleciivâalcătuită de N.Gudea 
şi I. Ghiurco,·. anexată la volurmil Din islOI'ia creşlfnlsmulutla' romani, JJărlllrii . arheologice, 
Ol'<ldea. 1988, 

71H,·' Vl,lpe, R.ornanildfe coordonate ale în voLDc la LJl1nârc 
la 1ifare.Mătll1fii istorice ,i creşlil1l1, (f111nţ.L p, 11:3"'·11;6, 

73 Eusebiusdin Casarea, 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'e de,T. Bo(!ogae, BneIJ]'('şti, l!l87, p, 99, 

70 I?;l\f;'Pippidl,(:onsieleril Hşubred' .. şl'ÎzoJabl;; "'iJ)lnnali:l'lui . ', .. ". ..... . lri\find. creştinarca 
ti;'ţlJluriea litPl'f\llluldobrogean (ef. sţudiul [woarele litC1Y1re ale cteştin iSlTI li {u f dacocrol1lan"în 
voL CQnfri.bllf.U la.iloria RomânÎi'Î,Bllcmcşti, H1G7, ,1!JO, Unii itoriCi1iaenrdăinsil credit: 
J. Zeiller, Les i(rlgincs . .,. . de 1'1i'mpirllRom(1ill Paris, 
11118. op.29 sqq, ; s, Stănescu, la Români, Bucureşti,'HW1, 

Români, 1 g,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/in România i,. în "Hevista eatoI!c:'l", 
şi R Nelzl!ommer, Vie chris!lieht Alierliimerder Dobrwlflcha, !3u\mreşti, 1.\lL8, 



,Heligia creştină, cea- mai înalt'.hleologieo'TeUgioasă creat}l în antichitate, 
eutormo.de cult- simpleşi.cu un sistemdevirtuti răsplătit prin feTîeireetenlă 
;sedispîu(}eştc şise otg3uizează în Dacia, în mod cetl,însecolul al 1 l-leoae:n. 
aşf1 CU'llls..,a' petrecut In .tol Imperiul.Heman. 

2; .După: victoria lui Tnli!.Hl asupra luiDecebal,ocreşfinismulse>Iăspî'n- 
deşteprint;re .milrtari, coloni, negustori, misioriari, veniţi, înelf'oscbi,el itr Orient, 
u.ude creştinisH}ulM dezvnll.ase în primul veae,prjnpredieile lui. Christos. 
J)(Z\ioltareaereştinismului in ImperiulBcman, În secolull1e,n., e aLestată de 
izvoareliterareşi arheologice. 1'e1'1u halol :;punp; IT esietnisumus uesira DJl1nÎ (J 
i ll1plcni mas urbes, o uisulas, fqslella,1Jwl1icipi a, conciiiubul«, castra i })scţ, de crr- 
rias, p-a{atiwn,seuoatul71,j:qrum (A.pologia, 37,). "Sîntem de ierioooşioamUlnplut 
Ioa te. ora şi;levoastre'oloellinj:.c1e,eet[1ţi!e., III u Il icipiilc, consiliile, castrele chia r, 

.a-doun.ăl'ile POpoJ'ului,palateIe,senatlll., Iorul", T1iLodifuzarea treptatăao.creşti- 
niSl111t1ui, în con:()rdantA cu s lar(jaode s piri L a o s(loeieLăţi i, aUeOI\ Lribuil, 00 11uUe 
cauze: înlăturarea harie relo r etnice şi sociale, detinitţvarea evangheliilor 
canonice în .liţnbaIatlnă, org,!-nizarea vieţii creştine În jurul bisericilor locale, 
,politica toleranUi8°'!-o.statului .1'0l11an fal.ă de creştini el.c. Împăraţii Trai<:l1. 
Hadrianus şi Antonilll> o Pius .. oşîntgeneroşi cu creştinii, iar p.erşec.utiileRl(lin 
vremea lui .:'v111I·cA.ureliu,.o Decius işi G.alienussint înelrepLaLe,Îndeosebi,contra 
celor. ayuţi,a fllUcţ.ionnrilorcfesta t 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 
episcopii duc polemiCi asupI;adogmelor căci aeum, în 5ecoll)1 LI e.n., s.eopase 
primQle ereii. dintrecareceillwli importantă estegnost.icismu182• o In Daeia, 
cll in toate proyiuriile de graniţă 8.]eImperilllui,rreştinismul sg dewltu.in 

. con<;:urenţ.ă . eu o diverse culte păgine,aduose q ici (,1' [010 orbe, Ifonla,nQreitti 
rom!l{lo"italise.,. m;knLqle,.o o. tra.co[rigiene. eeltice, germani<;e sfr)tu tesLaJ e 

.. in in.s.c'ripţ.ii şiarLeplaStiee. o.Aceste GtJ lte diverse a ueol1t6hVoithsă.la'pm(SU 1 
ronaniJ.ăriLdeoa,,r,ece c:x,e(ţlll:cioşii deodiverse nlţhllli assqlta.upl'edif:oa îplimba 
latină,dovadă Că in templele lor se găseau sfatui eu inscripţii latinelsau cu o 
interpretatio ieollografică romană. Cultele păgîne cunosc, în secoJ,ul IIIe.n., 
un sincretism prollunţat, iar după retragerea <tul'eliană ceeleazăloculereştinis- 
mului ea re le va asimila selectiv. 1n jurul anUhl! 800 e.n .. ,eu111afi'rrnă V. Pârvan, 
"ereştinismul, în formă latină, a)unsese hiruitoY pînă Iii D11năre, pe toată 
jJ1til'l,drea ei,.de Ja,lagă,rele retice, laceje scitice"S3. 

-4,"Prezenţ.a comunităţilor creştine în Dada, în.seeolHh II e.n.,este 

'atetată.atîto de izVoarele llim'a're: ocît şi de eercetările atheOlogie84.Mă,rturme 
lui Tertulian şi Origellau l'Hovoeato cGlGhră polel11ică rîndl.ll filoţogilol'.şi 

, , y,'J.:Beatljeal\,Lo re/l,qion rO!1la(nc ('/ ['apogee de l'iÎmpirt. IA pollli'ltie 
iI.nfoll in's. °Puris,! 955. o •• 

• , :,0 0,0 Slpelltl:ţl perse.cuţiilecJ'cşUnilor în secolele II- IV, \,ezi A.dele martirice, sotudiulhtJ'()chic- 
tiv, tradtlCel'C, iiote' şi comentarii (le Pr. prof. Ion Hămureann, Bncureşti ,1982. 

82 Gnosticislllul este o (1oetrină tco!ogieă ereticfl,bazatăpe gnosis",\lnOaştcrc l'clevată", 
Il1cre(livinitatea supremă, inaccesihilă, eman{l coni, fiinţe intennediul'c 00 între DUfl,mczeu Şi 
'lume, rc:precntaLe pe {nUsmancşiamulele cninscl'ip\ii cahalistice, avind puteri miracUlose, 
(,nostieH propagă llegarcfloriginH divilWHlIliChrislos, aseetismul, atitudine anlistata:li (cI. J. 
Mal'(j'ues-Rivit\l'C, An1l11els, !a/isTlIal1csel pcn/aclcs dans les tl'(ldition. orien!ules el ocridenfalcs, 
Paris, 1 \)50. PcnLrn piesele gnostice din Dacin, vezi . Gudfo.a şi I. (,tttul'CO, jJ.l01 ·-105. 

81l V. Pill'van, op. cii., p. 73 .. 
8 N. Ci-nelca şi 1. Ghiurco, op, cii., p.\J9· 110 şi passlm, 



istoricilor români din pricinl1111inîmaJizăriisutt suprasolicitării lOT. Istoriei ea 
Pâtvan85 salI Pippic1iss consideră că. textele literareale.părinţ.îlornisaricii sînt 
contradictoril şinecnnchrdel1te in privinta "creştiniSl11Ului dillstîllg:a Dunării 
înainte de 2bO". A. Velcu 87 şi 1. Popescu-Spineni= găsescinsătemeiurisigllte 
pentru ipotczu'Uneii'ăspîtldiritimpurii a cl'cştinisrmiluiJa daco-rcmani. 

Tertulian yltumcră pr'intrc creştini pe sa rrnaţ.i, pedaH şi pe scitii ,;el 
Gallianml1 dilJcrsac ]1afionesd Btilannornm inaaessa Romanis lllca, Chris{o 
oefosllbdiUlel Sarmatoi'uhl el Dacorum el Germoitonuii el ScytharW11el a!Jdiil:l- 
fUln 11lultarum .ftenli tun el 'prooiuci tirum ' el inslllart11Hnobis i f!rlOfflrU11lc( Ijlldc 
enumerare minus posstimus ; in ql1iblls omuibus lOclsCl1ir:<ili tunneti; ql1i lam 
('ehit elre,qnat'89 iarOrigen, după citeva decenii, menţionînd aeeleaşipopoa re, 

. evaluează a]tfei ])rocesllfe\langhdizarii : Quld mli('1I1dicamlls dBrÎll1ll11is tiut 
Germani" quisunt ci rea Oceanum veZ apud barbal'os Dacos el ')(I/'lnalos el, Scylhas 
qz,ulFlunplIlrhni J10ndum onâierutit evanghelii uerbutti aHdi/llri sunt alltCm in 
ipsa saecll!i consllllunalione"90? 

M,ăfUI 1iscordiei îl constituie sin tu gma qtiowmplurimi pe earc A .. Velcu 
şi Popeseu-Spincni o leagă de Daclls',Sarmatos şiSr:ythas, iar A. Jordănescu91 
de loaCe nCql11uriie enumerate. Pippidi optcază.,pcntI'u "rrianta dipurrnă şi 
explică infol'maHanegat ivi:\. a lui Origen prin text.ul scriitorului rn'şfjnIa carin, 
1Hagne care afirrnaeă.,bartl<irii răti'icllori" din nordul Dunilriil111, eUl1oscuseră, 
în sec. IV e.n.,.: vHngheliza rea. Aceşti l'a rba 1'i, precizcal li D. M. Pippidi2, ar 
[i lnsă "C'llceri(orii germani" nu ,Jdiştinaşii sedentari", CăCI gotii lui Ath3naric, 
păgîni, an ohligat pe Ulfila să. se retragă în lVloesia. 

- .. T(':-;tehliterare.>('ercetatc izolat, sînt.I]CConeh1denfe, .... dar ('orelale cu 
;7voarele"rhefJlogice şi epigrafice precum şi eu stadiul răspîndii;ii creştini,:5- 
muJui înalte proViJ1cijde graniţă ale Imperiului nu mai slnt Hstt{ziopr,ctnisă 
pecare.,nno putem dovedi,11îei respingefl3,eu probe '\jutătoare. It(Jri('iia,u 
demonstrat existTllţ,a cam unitătiJor creştine, încădinsecoIllI IlIe,Il., nu. nu- 
mai În Dacia ilfalflcnsis94, ci chia în Dacia·Tr'aiana9". Creştil}is'lprp'pgat 

op. cit, p ... Jsqq. 
S6 1), M, Pipp.ieU, op. cit.,p. 432 sqq. 
8; A. J). V!':lCU, op.cii., passim. 
sa 1. Popescu-Spineni, op.ell., passim.. . ..>.. . ... , . .. •.• ,,' 
89 Tertulian, Liba adversus l11daeas. 7 1 "Şi divcrse neamuri ale galillor şi locurile briia- 

nHor, inaccesibile romanilor, [an fost] supuse llitradevi1r lui Christos, şi ale sanllaţilor şi ale. 
dl!jlor şi alegermani10r şialesei\i1orş! ale multor neamuri depârlaleşi Ile multor· proVin.l:ii 
şi.. irţ&u.le I1\,cuIţoscutţ nouă şi Pe care 111.aipuţjn putl11 cl1ul1leri!m;.in toate accs.te, locilri 
numele lui Christos, eare a venit, domlleşte". 

!Xl OrigiUt'S, Ali. Math. commenl., 24, Il : "Ce să mai spunem despre Britani şi despre 
Gepnani,t:are.se .nflă .Ilng,l 0gean, sau privitor la barbarii pacişl Sarn.laţişj 9cHi dintre C,lre 
eei mai mulţi Încă n-fIu auzit cuvîntul Evangheliei, dar sînt gata's,î-lllll(Iăprin.cl1iarvetreţerea 
timpului" • 

91 I()flănescu,. Oliseruafi!lni .. a.'i!lpra originilor cr.şfi.rLiSl11li:lllt daco,!oman 
XIXII., 1939 .. ·.l!J40, p. 199. 200. 

l\I . .Ţ'ip.pi.(ll,.op .. cU., .p. 496. 
CqWlural::ţIi în recellzi:lljesprstudiile lui D. V qknşiJ. Ţ)opesnt-SpincI11 (v .. IlQt1\ 

cOl1.,qII:leră. că :"PrQblcma inceputtu'!lor creşUllismului In Daia j)u.J\iCC nici lin paS. înainte cu 
. riimlneea.o &implă posibilitalf.' pe carc uu o puţ!1lnici dovedi nici respinge" 

revista "Biserica ortodoxă rOlluÎlul", LV,. 1937, p. ::15:3), 
l>4 D. Tudor, Ollcnia Romană. Bucureşti, 1 n58. 
5 N. Gudea Iii 1. Ghiurco, op, cit., p. 13Z. 
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· prin îo rmernisionare organizate a cucerit, În sec. l Ve.n., tot In-periul, deve- 
nindipr-in edictele!J6 lui Constantin cel Mare, religie oficială. 

['o După <l cest triumf oficial, creşt.inisrnu 1 existent În Dacia din stînga 
Du.nări] de peste două veacuri, se intensifică, adăuglnd la principiile sale revan- 
ghelice p rest igiu lTmp eriului Roman. Acum sintconvert.iţluumeroşi locuitori 
daco-romani din teritoriul părăsit de Aurelian, dar şi urulţi migratori go.ţicare 
srăplneau atunci Dacia din nordul Dunării. Regele gol Atlranaric'" a persecutat 
pe creştinii pătrunşi printre supuşii-săi goţi şi hăştinaşi. MartirulSava= a fost 
înecat, de ostaşii goţ.i, lu -Buz ău. 

În lupta dintre Athanaric şi Fritigeru, primul Învinge, dar Fritigern 
se retrage.în sudul Dunărf i.şicere ajutor militar dcIatmp ăuatul Constantius, 

Bizantinii i-au dat ajutor in schimbul ocrotirii crcş'tinilor din nordul Dunării. 
Frttigcrn, aliat eu romanii.J-atnvins pe Athanaric: După victoria lui Fritigern, 
goţii-din spaţiul carpn+o-dannbiau au trecut, in mare număr, la creştinism. 
Păstorul go!ilorera celebrul Ulfila, hirotonis! ca episcop, în 341 e.n., ele patriar- 
hul diuConstant inopol, semiarian, Eusehiu (lin Nicorncdia. În vremea pcrse- 
cuţiilor crestinilor de către At hanaric, Ulfila s-a retras III sudul Dunătii, de- 
venind episcop de Nicopolis. Nu peste mult timp, după invazia hunilor, in 76 
e.n., vizigi)jii, În' Irun te cu At hanaric, sint p rirniţi în Imperiu, ca Icderaţ.i, ŞI 
trec la creştinism. 

Aşadar, in secolul IV IC.n. cornuui+ăt.iie creştine de pc meleagurile patriei 
nonslre9B era li pu ternice şi sprijinite d e Imperiul Hornan HO. Creştinismul!n 

6 Primul edict prin care se pune CHIHlt persecutiilor creştine şi se acordă b iscricii creştine 
libertate, de cult. a fost dat ele Galerills,la Serdica.Tn anul 811, cu puţin lnainte de moartea sa. 
Textul Iatin al acestui editt de tole.ranţii ne-a fost tro.Jlsmis de Lacl:mtit'ls (Dcmotfe petscc, , 31), 
iar:ver5irmea g'reac,l dcEllsehius din Caesaren (JUst. ecc/., VIII, 17). Prin edictul de la Milan, 

· din anul il1:1, luna f.ebruarie., COlJstantin cel J\'lare acordă JilJcrtale tuturor religiilor şiordo.llă 
· să fie restituite hisericii crcştine lăcaşuJile (le cult şi h\1l1urile confiscate. Tot In annl a13, luna 
innie, împăratul LicinÎlIs, victorios asupra lui l\Iaximu5, dă un mandalu1J1 la Nic9media pentru 
ocrotirea libertăţii de culta creştinilor,.păstrat tot de Lactantills; înlirnba latină,ii de Eusebius 
din.G;l!lSarpa,îlllimba greacă. .' . . .' ,,' 
.... . ..9 EusebiL]5 (Un Cnesarca, Chronicon (Berlin, 1902, ed. FI, Helm): "All110 3H\I p. Chr" 
Athal1H rieu8, rcx. GothanH11, in Christiallo5 pCl'Seclltiol1e e0111l1lota pll1limos interfccit et de 
proptiis sedibus in Homiul\1Ju' solum expellit ("în anul 369 d. (;hl'., Athal1aric, regele goţilor, 
'dezlănţuÎndo perseeuţie15uprn .ereştini161', rl ucis fOarte m\1l\i şi i-a nhmgat, din locuinţele lor, 

, pc.pămll1trCUllan" (2J5.,20), Persecnţ.ia creştini10r de către Athall<lric e relatată In multe izware, 
Au gustil1U spune ,:"rex GothOl'unt .in ip8n Gothea persecutus est Christi:pws cmdelitate mira- 
bileClHl1 ihi non p,ssent nisi catholiei qU0rt1111 plurimi 11larlylio eoronati" (De 'ciui/ale clei, XVII 1, 
52), ncgele got Athanaric a persecutat şi pc arieni, dovadă mI CHila se retrăsese in sudul Dunării. 
Iordalles, in Gelica, 1:31, precizează ci'i Împăratul Valcns a Intărit nrianisll1ulla vizigoţi, după ce 
'aeeştia, at:l1cnin\.aţi tlcltul1i, au Iust prit11i\:i In ?lloesia, Şi, prin 'Vizigoţi, arirmisnlUl5-l\ răspÎl1dit 
1<1 ostrogoţ.j şi Ilcpi1.i, 

98 M, P:kurHl'in, Crc,;[iIlÎsmul r!aco-rOl11I1.Jl in nordul Dunării [n secolul 1 V. La lliOO de ani 
de 1(1 moartea Sf,SIlI'a GOllll (12 apriNc 372), în "Mitropolia Ardealului", an. XVII, nr. 3-4, 
1\172, jl, 191 -200, şi I.loncsCll,Sa/1sala, priml11 creştin daco-romaH atc,fl1f dommcn[ar, in "Mi·· 
tropolia Olteniei", H1L XXII, 1.970, nT,5,f), p, 41l5-·49Q. 

9" Pentru ]'om:mizarea şi ereştillarea provinciilor daeice, vezi V, p,îrvan, op, cii., Bucureşti, 
ImI; It Vulpe, llistoire wzciennc de la Dobrowlja, Uucharest, 1931l ; C, Daicoviciu, La Trallsyl- 
wlIlie dalls l'(l/lfiquilc, 194,; M. Macrea, \'ia/a in Docin j'OIlHllIel, Bucureşti, l06\), şi N, Gudca 
şi L Ghiurco.ojl. ci/" Oradea, 1988, 

)00 Politiea externă a Imperiului urmărea pacificarea barbarilor, iar în teritoriul daca· 
roman, lnH\rirea şi organizarea comunită\i1or existente. Intilnim, în secolele 1I····11T,11II m1s;0 .. 
llarisl1l "spontan" fI.ar in secolul IV 8C illllJllllC Ull misioJlarislll "statal" coci 'l\;:u1ll!.'rqtinarcn 
daco,romanilol' coincidca cu interesele lJoli\ice ale Imperiului. 



Cl'cştinal'N\ gcpizilor:,ea v ostrogoţrlor, s-apctrecnt dupărctragerca 

vlzigoţi'lol' lrlMoesiaşiDacia Hipensis.vprin tratatnleHÎltlpăratulValens 
anul În Urma inva:deihllnilol' In Dacia de lanordulDunării inallul 
Misîonarii care-i-au crestinat fIUfost>.)zigo1i arieni, > Iordanes, î:nGelica, 
, 133, Ilt" relate"z{laeest eveniment Sic qtloque \/es'egothaea Valente 

Unpcr'atoreAriani, P()!iusrjlldrn christiani e{{eeli Deceiero tam ()sltogothisqU(lin 
Gepidis parentilnlS ,'suÎs pro aflecli onis .g['(lli a uan(jeliza!lteshili,us peJ'f'idi al! 
etil/mame docente« omnem nbtqne linquae fll.ius nuti onem 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 p ăgtne, 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, Gepi daruui vuihutnuaa. Ctumttcrum impltdica. 
Si [alta! Chunus uel Gepi da,qul d miruni esl.Numqu i([8(' ytJutrunr aui Ul'pi darutn 
if:lhumanissiIni riius in nraledicium uţqu» blasphemiaIill l!.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. Dieuleseu aredreptnteeînd c.Qllc[ude; :,;Cl'eşjjniWJ 
introd tlS la gepizi pe lumijlocnl secolului Vi cUTÎnd . .dllpă distru,gerea putrii 
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. 

Gepizii au infrint pe huni, dupiî moartea lui Alila, În UIlU! 470;.1a NedI\i, 
da rpeste unsec.oJ,în :)71, .gepizii sint în vinşi elena ri, a li[lli(,\1 ltp;ii (Ţepizii 
înfrînţiprimese a tlLqIlolnie de.la a vari şi rezitstil, (;a.poppr, pîrl{ În ş(OcqlulJ X. 

Confesiunea ariană era similară eu il vizigoţ.ilor. Pentru .ejI\lS eJ'a,elîn 
dogna Trinităţii lui Uliila, un deus creallis şi un deL.ls .cnali oni s!pulzd), .(enizji; 
laTÎndul lor, .au ereştinat, prin misio.nari, pe heruli1 eolol1izati(/e. JuşLirlÎan" 
lw53h,UngăSingidullum, (;reştina rea .f\ flană a .herulilor ! venea sC(jP pqliti,c 
n tragerea 101' cout l'a biz,anlinilor ortodocşi. i\rianiSlIlul gepi2ilpreed.eHzcre,- 
cjinţei oJ'dodoxe, tîrziu, .după .. disLrugere+1regal.ului lor, iq aeelnşi tiIP.l)eÎ11d 
longobarzi.i, in Italia,i vizigo!ii în Spania, trec. Ia eatoIicislll. Trecerea gepi- 
zi/oI' arieni la ortodoxism e eonJirma tă de refugiul la Constantinopol, In împă-. 
l'a luI T ustirl. Il,. a episeopului gepid Thrasarie şi a principelui. gepid Heptila, 

dUp{1 nloartearegelui Cuninnmd., in fnptă elI avarii şi slavii.lnft'Î11gere1 
gepizilorîn secolul VI a făc.ut ea, În spaţ.iul S[l 

119 vlzigfiţl.1 au fost f.lc\llţi ejeciHl'f im.p!ll'ullll! 
et'(·ştlni. De altfel,. PI'Cdicînd .. evtlllglvltH Cli zel atit \!tl "<;UI' 1"1 
eu ei, J.nvăJ!ndu-i cliltul ucesteLerczii, JVizigoţliJ ,c_" c-" ... _nemnurile 
cl.lllL11 Lleesteist:cte" . 

. " ... 120. "C,'icifH) cînd, toţTbrtrbari(sîll(SUU păgll1i sau. eretiei,eul!1e[eja fim spUs, voi vorbi 
mai Intii despre plglni, deoarece p!lcatui aeelol'u este mui dinainte: nearn111 SaxonHor este sălba- 
tie,. al Fran('ilor juri?el, ni . Gepizilol' illl)lUall, al .Hunilor \lesfrlnat,Ducil 1 IlInlll .. snu Gepiaul 
gn;şeşte ee este de mirare? Oare nu l'ituriJe j'()al't( inumane "leSdţjJol' şi ilIe Gepiilof' \!tjc la 
ocara si hlas.frmin dOlnnullli .\ilntllltor T'. 

. '121 Chyrll10s SeytllOpolitallll,s, VllaS, 
Paris; Il, :i44, 

12" C. Diell.lescl.l, op, cit., p, 11. 
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politice şi ecumenice. Episcopul Ulîila.a întemeia t o şcoa 111 misinna riFB3 din 
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 II rma convertirii la catolicism, 
Din Bi bll a lui Ulfila a rămas doar Codex ArgellleHsl1 în regatul ostrogot din 
Italia. Episcopul Ulfila , prin predicile şi scrierile sale în limba latină, a întărit 
romanizurea-e- şi creştinarea-străbunilo r geto-daci ele pe ambele maluri ale 
Dunării. 

2. Doctrina Trinităţii predicată de episcopul CHifa, cum spune Auxen- 
tius13G, este bazată pe Seri pt ură şi Tradiii e. In concepţia episcopului gol, exist ă 
"nn singur Dumnezeu adevărat, tatăl lui Christos, singur nenăscut, fără În- 
ceput, fără sfîrşit, etern, nevăzut, nemuritor, nestrlcăcios" tutuim salum uerum 
Deum, poirem Cristi, solunvinqenitum, sine principio, sine fine, sempiternum 
inuisiiâlem, inmensum, itutiottalem, incoru ptioilemţ, căruia îi conferă printre 
alte atribute şi pe acela că e "ineomunieahil, fără substanţă corporală, ne- 
compus, nesehimbător, neîmp ărţit , nemişcat, neavind nevoie de nimic, inacce- 
sibil, indivizibil, necondus, necreat, nefăcut, desăvîrşit În existenţa sa" tin- 
eommuntcaiiviiem, substontia incor poi alem, ittcomposiium, unmuluuilem, in di- 
uisum, inmeorlem, inindiqeniem, inticcestoilem, inscissutnii nreqnutum, incrţâ- 

turn, inţectum, perţecium, perţectum in stnquloriioie extantemţ, 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 micşora divinitatea sa, ci pentru a-şi arăta bunătatea şi puterea sa, prin 
srugura-I \ oinţ:ă şi putere, a creat pe Dumnezeul unul llăsCll t, I-a conceput, l-a fă- 
cut şi l-a pus temelie" ('}l1Î cum l'sset solt/oS, non ad divi si on em lIel elimi r!llfi onem di 
vini/ale suae, sed aiI oslensionml bonitalis el vi 1'ILltis szzae, sola IJolanlale el polcsfale, 
LlnÎgenilLlm delllTl CJcalli! 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-şHm- 
părţ.i sau micşora substanta, ci pentru a-şi manifesta bunătatea şi illhil'ea SIl. 
Fiul lui Dumnezeu nu este xliei ca Ia niceeni, o fiinţ.ă consubstantia1ă elI Tali1l, 
dar niei ca la arieni, o creatur(l ieşiHI din nimie înfli.nLe de apnriJia.materiei 
primordiale. 

;3. Baztpe Scripturii şi Tradi!ie, .Ulfila considerlt pe Christos ea "al 
doilea Dumnezeu şi creator a toate" (sewndzull {lwm .I'l auclorrmnillm) f\yîlld 
mai mare pe 1'at.ăI său. Auxentius, în testamentul episcopului g.Ot,preeizealli 
ci eosebirea dintre divinita Lea Tai âlui şi. a Fi ului astfeL "este diferenţă între 

13U Fr. Kauffmann, A.us da Sc.hulc (les IValfila, Al/xenlii J)uros{orensis Epislulll (k {ide, 
II(/a el obilu Wul(Uae, In Zl/sammenhaIlg der Disserla(io Maxilllini contra Ambrosium,lwfausgegeben 
/JOI' in Te:rle !llld UnierSllclll!f1gt?Ii zW' A.ltgcmwnischen Religionsgfscliichte, Strasshurg, 18\Hl. 

19.4 v. GheQrghiu. Godex ArgwleusUps.alensis, Bucureşti Hli19. 
1"; IL Mihăescu, AlIxentills din Dllfoslorum. iZIJOI' pentru l((tina balc(lnidi, în vol.,Omagiu 

lui lOF(Jil JureI/m, Bucureti, 1.958. p. Olt) ş.n. 
136 Iorgu Stoif\ll, All.:l;entills, (piscop arian de Du/'oslor, Bucureşti, HJ:38 (extras din"Bi- 

serlca ortodoxă românii", tin. LVI, 1938, nr. 7 -- 8). In n.cest Cxlf<lS este reprodusă şil'adţlsă 
Epiafula de fide, vi/a el ohi/u UI(i/ae, şCl'isăde Auxl'.ntiuş Duro,storejI.sls .. l\h\nllscrisţlj cpjşt91ei 
lui Au.xcntius, păstrat In Biblioteca din Pari., u fost (ditflt, Ia Hunovl'f\, în HHO, de tilolllgU), 
german Georg Waitz. 
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d lIlllnel!;e,ina Tatălui <tEiului, a Dumnezeulu i rien.ăscut şi a Dumnezeulu i 
unul . născut, ... C.{t. 'fat ăl es.t.e.lntr··a.dev.ăr creatorul creatoru 1 ni, îllsă.:Fhtlcrea, 
tOF.ulintn:giicre'l.ţivni,că Tatăl este <hmlIlezeuIDoIIll1uhli,i?l'FhJlestedu:m- 
nezeuJuniycrş:alcicrca tUri" (di fTerenli am esse di vinuatis Patru; el Fili,dei 
inger/iti deiIJll!Je[lili. el Patrem qâdem. creuiorem esse creaioris, Ftlium. lJCI'O 
cre(llol'e[1l esse toti us. crea/ion! s ; el Puiretr: esse deuni domilli Fili 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 uma n ă, ca ?ri.enii, ci-i 
cOIlfedtperfec.!june<le natură divină. Ulfila nu afirmă-că li'iui este. egal şi 
consuhstan1 igltClI Tal/fl,ca Liceen;ii,ci .spune.că Fiules. te.ln Dumnezea cseat 
de Tatăl şi, 1J1 acelaşi timp, un Dumneze» creator ai !umii,sui>ordonnt.Ulsii 
părintelui său divin. între Tată şi Fiu nu exist[l identitate de substanţă, ci 
asemăna re ÎJIJl1HJliţesta rea şi aCiţiunea lor divin ă, CţUl1 Tul ă] pentru a-şi arăta 
puterea şi iubi rea a creat pe fiu din netiin el (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, Ulfrla a subscrrs lasirnnolul sem'ianiart de la Himiul 

şi Ccillstarrtfliopol încarc. sepreeiza : "Noi tespingem JluJliele de suhstan.ţă 
!Qu(jf.oc)peeare nu-l an Seripturile şi admitem Fiul este întrutotul asemănător 

TMăJui,.cum zieSqriptllrile"lM. PeIltnl. Dima substanţa şi voiIlţadivină 
sînt separate. Acest fapt esLe evident şi In traducerea Ei bliei în limba gotă. 
In EpîslulţJciill'eFilipieni, II,n.sintagrnl1 greacă taC( Oe:ippe eare Lutheto 
uaducc .. 1'11.(,(4 . gleieh sein, 1.Jlfila (1 cehi \'alasc cu galei ks' On/ha; Aclje:tiYul 
qaleiks j)entrutcro: arată un rnport de asemănare nu de indentitalc:.Judecînd 

această echi<al·lre .. cXf'gelii consideră 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'inicl ortodox riiei'arinn, eiei'a îndure.rat d.) 

cCinta tHrţească ditHn; niceel1i şi rierli.El acceptă sltnbolu 1 serniarian care; 
pentru creştinismul predieatUIlor barhari, era mai simpluşi mai llşordeJeeeptat; 

4.Coneepţiaepiscopului gat despl'eSI'i'nlal Duh 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 sanclul11 non essenecpall'C1h, nccfiliurn, 
sCII·a· palfe.pel' {iliLlIrl.l1nte ·omnia (adun<; •. non esse primum necseezmdum, ··sed 
a primopcl'persccunduIrI in tertio graducl'catwn). Mai departe precizează că 
acesta nn este "l1iei Dumnezeu, niei Domu, nici autor, nici creator, ei lumină- 
tOi'şisfil1ţitor,· ÎmrătătOT povăţ.uitor,.sprijillitol'şimijlociLor,slujit.ul' al lui 
Christosşiimpln'ţitoLtle haTuri,. chezăşie.amoşte:nirii el.). ca reant fostînse/nnflţi 
pentru ziua răscumpărării" (nec dcus, nec domi !lUS, non aw:lol', nec creator, 
sed illlminaiol' .. eis<wclilicator; doctor l'l.llllca!Ol'.adilllorel poslulatof .. Cristi minis- 
ter:l grali anlun, fii visPTpiaJl11S 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'ieJ1LAcasta nI\ estelliei ariană, .. cum.-a .afirmat, d<..t.llici vrL0cl)xă, 
ei semiariană, Ulfila a combătut atit pe h(ifTloiusieni pentrpfţpţuleă ulli di,fe- 
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renţiazăpregllant persoanelttriniIăpi,eît şipe homol1sieni'din' prieinIt di el 
confHlldă'persoanele Trinită!ii. Va./orîfiean'aSetipturii şi a Tradiţiei, gÎildireH 
sa 'filosoficăinfHrenţată degnostici, stilul său cJa.rşipateLie a.uimpusou uşurinţă 

doctrina sa. in niedililharbar care, în mod firesc. ·DlI. Ijutea înţelegedisplita 
metafizieăa teologilor şi .rafinHriJ;entulfHoL/ofieaIsimboluJui ortodox; Episco- 
pul Ulfilaera unrhisionat' şiC'l't'zl.l!'.S[llJlt,dfogie llrntflren, în primul rînd,tN- 
cerNi Illlllţimiide ld pohtetsn:ila mnnot.eism şi. 111 Dldoilea rînd, probIeuIfl 
relaţi.cidirHre pcr,soanele:Tl'illit1iţ.ii. Episţ:Ojlld got; chi,ir·d.1eă ierarMzează. 
persoanele Treirnii,sus[jrw mOTlOt:eisJnul creştin şi ateocontrirllJţie însemnufff 
la convertil'eti !ll:ulţimii :p{lglneşi, implieit, la Înti:iriI'(;U romilnizăJ'ij st-ră- 
llllil'ilur noştri getn-daci. ·.il 

V. DE LA r){)(;i\IA Uf.FIAi\:A, LA DO(;}IA OHTODOX,\ 

L (jrigillu)italea doctrIuc! hristologiee a lui ,Ulfija,. in, raport :1:11 
(J()eLrjna conciliului el e la J\iceca, se reflect Aşi in [erminologia latin(l. La Ţl rimu! 
sinol: eellllwnic, corrvocat de Impăratul Constant.in, s-a ,lC!Opt[lt simbolul de 
credinţă care sinL('tiza llristologia ortodoxă ful:ă de doctrina ariuI1ă" stahilind 
că FLllZ ['sic cousllbst.anţial cu'·rali/t" etern i('gal,niieul elin HceeaşiJire. îna- 
i{lte de toţi vecii. da r d,iferit, (',1 persoanii. He]l roducem tcxtu 1 latin tradus" 
ma} tîrziu de Dyonisills ee1l\Iie, dllp:iorigilHilul grec păstrat de Enschius din. 
Gaesnrca1;1\),: r;redinws.,lu UlllwlJ)eum, ralrem omnipoll'lIlcm, omnÎum ,vÎsi- 
,b,lill!net invlsibiliwTl Iac/orem: el illUilţWl Domillllm JesuJl1 Chrishul1, nalum 
1'.<", Pall:e, liP 1 ilen iluJll , hol' ,I'sl cx suhli/an!i Il Palris, DClIm "erilI17 de fJeo /ler) .. 
nalll1ll'non {ar:lum, lwmooLlsion, ho!' /'S{. eiusdem Clllll Palris substanlia, Pf: 
quem ,omnia racla swd qllile in {:oe(o el gl1ae in Iara; tjlli propler nQs JwnlÎne8 
Il! propler l\os!ram sa!lllem descendit el incaJ'naflls ('si el lwnw !W;lllS pa::;Slls esi 
re:tll'Cxit ler[i!uZie tl.)celldil incoe1Ul1l11l/de ven{llfllses[ iudical'e vivos plmorLuulj' 
('lin Seri pllUn sal/efam. Eos al/tem qlli di c!In/: I::rât tmlpllS (j/l(U1do non erai el: 
Pl'illSqll{lfl! nasceretLtr, 'non eraI, el quia ex llllllis sub.slslentihlls fqclus 'esl aut ei 
ali:asubsfantia /Jcl essmtia dluwi esse :c:ptTrŢ(;'j,1lO(, esfconzerLtbilem, aui lTlll(abi- 
b:m Filiwn J),:i) hus analhemÎ:ai ca!o!iw el apo8toliea Bcclesi.a. El inSpiritum 
8(Uîdl)1lt domi mWI tl vi vi fi caII/an, e.r Palre prOl.'.l'dNlll!fll" Cll/ll Pa/re el Fili li 
(dQra(ldll{ll el ('onglorif'itandulll ; {IllÎ loculus est per saJle/os priJphrlţls. El baplis- 
ina !n n;missiolll'Jll pecca/Orllm. B:cpecfaInllS re,mrrecilu!lem mor!uOl',um el 
/lUam [ul uri sacC(lli. A,I1lI'JI. 

Precizăm eăeţJiscopul P roe,opius din Caesarea a p rezen La t textul Sim. 
holnliri ,de eredinFI lmp{tratului Constantin, spre aprohure, dar împăratul, :la 

.....• , .. 189 I)eş(ăşur,refjS1IHjrJulu! de la lceelialost relatată de ('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 de J<;usL'l)Îusdin Caesurca; :lnBpistula au Caes(uil'nse., 11)·--23. Ep!scopul 
recomnndă en01iaşi!or săi acest simboL Date illtercsllntede,5pre disputele :llpHnsein jurul :for- 
l'nlllătiLslJ)bolllllli:găslmlH Atl;Ulllasius, [{iştoria A.rianoIlwl, 42; \'aslle cel Mare, Epistola, 125 ; 
AtrJn:ol\ls,pe ride !IL .5; Theodoretlls, lIiI.ECt;l .. r, 12 So{'rates, W*". Rec/.,I.S; Sq- 
Z91(1f\nO;5: l1i;-!. Eecl.,I, :'20; Gell1sius.llisl. Eec/., II, ete., eL HHele I.eclere, op. eli., 
r. p: 20'8.' lfi 1. Bodoagă, :cip. cii. " p. 58 -' 62, '. . 

140 Adaosul termenului of.L0()(1LOs (coIlsubstanllalitu), relatat de Ellsebills, este.collfirmat 
d,e Athalli!sltls, !nl;;pistula de. decretle lV(C(Ulla SJjnod(. TQt Athauas.ius, lLf l!Lf(otia .4rfrUWl'um, 
24, preeizeazli că episeoplll Hositls dt'Cordoba'l1'detel;minat pe l'I1lpllrat sif':1prohe. si!]'lbolul şi 
să ada\lge termenul ortodox mellţiollilL . 

-.:" 



sfatul .episcopululc Hoeius, 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, Siriodul a inclus 
si.o-auateruă contra celnr.care-H vor sehlmha. 
. Anius şi alţi episcopi partizani .ai lui, aşa eum .arn văzut, au. JostexilaţL 
Aceste.măsuri drastice an fost însă anulate că.ci împăratul.xlornic ele instaurarea 
unrtăţii în hiserică; a.recherna ttpe Arius şi l-a invitat să se împacecu episcopn l 
Alexandru. Adus, pentru a fi reintegrat in sînul bisericii, semnează un.simbol 
de .credin ţă în ca re termenul orLodox0[L0olJa!.cx este. înlocuit cu termen ul se- 
miari[U]f)l..<oo\)(jL:x. Invăeătura lui Arius, prin fac!L1l1ile sale. vaprolifera în 
Tlnperiu pină.in vremea Impăratului :Theodosius. 

2 Textul latin deIa Niceea precizează eă Tui ăl, este făcătorul tuhlt'or 
ceku.vizihlle şi invizibile tomnium oÎsibilillln el inui .. ibili um. {actorem)şi cel 
prin care s-tln Iăcut toate care sint in cer şi.pe pămînt (per fjuCJI1n!11111a (actor 
sunt qnae.i n 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-definirea cdivirrităţii lui 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 foloseşte cuvintul tuitus, or- 
todox. în opo7.ip,.> eu [aclus arian, insistînd pe consuhstanţiahtatea FiLilui cu 
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 lsllS inJi.omania APUSC"D1 (it. Na/ale, sp. Navi: 
â'ld, fI'. Nod, port .. Natal). 

;'l. TestarnentuJl4l episcopului goteviUI utilizarea termem.ului Ilall.lsp.entru 
FilJUs precum şi ţJredzarea. eOllSubstanţinlrt{tţii.Fi ului eu Tallll. Pentru Ulfila, 

TcIăl ".f' deoseheşt: d:! Il 'v căci TaUll esteu.n des .ÎJ;qenitus, iar Fi ul uu/(lws 11l1l gwdus pe earemsa 1 alal 1 "a creat (araHl). CHel Ia! ât este creatorulerea- 

iO.l'ului (creato[' (:{'('(lioris) iar Riul este crell.LoruI Întregii ereaţ.iuni (cr,ealorem 
essetotills creationis).în raport. eu TaUri, Fiul este un di'liS seclIIulus, dar, tot· 
oţlată, creatorul uni\'eI'sului (demn esse lmivcrs(/C creaturae). 

Propagareacloetrinei lui lJlfila, în secolul IV, peteriloriul GoU{iei, adică. 
în D\da caqluto·dauuhiani'l, a iHlŢlns, t',lllll erH firesc. termenul creati o, în loc de 
nql (llis, pentru .sferasemantieă a: naşterii )\UntuitoI'ulni. cllvînt,crealif)liI, 
s-a speeializal. şi s-a impus în limbajul religios în secolul IV c.n., îuvingînd 
sillonitne eal'( oglinlese procesul de elul'ifi-eare i de fixare a doglnei llristo- 
logjcS, Ulila,vorbincl de Isus, nu foloseşte termenul natus,.e.ie\lvil1teleer.eavit, 
{ecil,geryllil, turulavi1cn sens. arian de .. ,(1 Grea .din llf.'ant", Terrnennl creare .• 
eehivalent al greeseului XT[u}, exprirnq t'oarteelar eoxreepţ.iaulfianădespre 
nal\lra lni Christos şi desprcgeneza universului. De altfel, cuvîntul crearc este 
ates,ţaţ, peste un secol, la ,\ugnstip, eu sens .. arian: qui ('['eavit cy.l,lcla dC{lU1UO 
(Ci lJif. 22, 14). Put,cm COI1Cluclecă., .. o.e la .Aritis In Augustin, oscilaţiile tennino- 
logiceal'icne sesoldc<.l7[\ CU victoria lui creare şi creati.o. 

141 TestlliheTltulLÎe cl'cdinţ:Hll episeOl)tIlni Ulfila a .fostpElstrat de llrrriaşulsăuspirltl\al 
Auxentlus cUn DUI'OstOl'lllTI In Rpislllia de {ide, pita el obitll Uiti/ac, pe cari' .0 Hncxum IUGrărli 
noastre. . . 

. '142I.l111bajill·bLcriCli IltlHlizat pe creaN() , pornind la creare sens de "fire maître 
dll neant", pe.ntru dies creatfonls C/Ilisll (cI. A. Ernout A. Melllet., Dictio[l{!airi( .. itymeloqiqLie 
de la lcmgue latine, cel. a IV-a, Paris, 1959, p. 149). 
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Pe teritoriul daco-rornan, în secolul lui UJfila şi Ăuxenfins , prin Crăciun 
se înţelegea şi se sărbătorea dres creati ouis Chrisii. şi, in acelaşi timp, di es crea- 
ti onts tuutuii, căci Chrîst.os.este pentru episeopulgot creator creaiionis sau. deus 
uni ucrsae creaiurae. Notele semantice de mai sus nu erau, dogmatic vorbind; 
nieeene.ieoarneuice, niei ariene, ctultiene, reflectind Iazuprimarăa motivaţiei 
semantice a cuvlntulna Crăciun, Aeest.feJ10men estenormal daeănegîndiru 
că în secolul al IV-lea e.n., semiarienri, spr.iinlţ.ide imp ăra ţi ati avut supre- 
rnaţie, de la Constantinus la Theod osins. 

IL. Termenul Cl'licillll refleetilaşadar o etapăidin istoria spirituală a 
Europei, lupta pcntru-ecistalsaaeea şiimpunerea dogmei chtist.ologice, într-un 
secol de răscruce al Imperiului-dîtomăn. Pentrualnţelege bine acest adevăr 
istorie trebuie să renunţăm :J. la mitu luuui (:reşlinism primar pur ortndox, 
2. la-ideea unui cneştinism da co- roman separa tele goţi,şi 3. la ipoteza-că numele 
C,'i'ir:i un, oglindind o erezie, este de sorgint e populară. 

Cujt.ivarea. aeestorloeuri comune în istoriografia noastră se bazează 
printre altele,peconcJIuzia lui V. P·:lrvan :"creştinarea Geţ.ilor.di-a avut,ln 
specie, ni ei un fel de .înrîurire mai deaproape. aSiipradaco-TomaniloT"l'I3. 
Afirmarea marelui-istoric, deşialenuatil prinsinLagmele).nspecie" şi "mai 
aprcape.'c.m, )Toate fiSllS.ţ.iul1Hl in confruntare cufaplele istorice (lczvă·luite de 
Auxenbius din Durostor referitoarelaac:tivitateasitestamenttll de credintă 
al.lui .UIIi/a .. V.puJ'van separă creştinismul gotde el rlaco-ro man : "Cele.do{u'i 
Iumi.creştine îşi împart adeptii nu numai În J ruperiu, 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, 
Hlldiailă ori altfel;la.daeo-rollH.Il1i,. doetrina'ortodox{I"14·. Ţoate aceste afir- 
maţii'solicităo revizuire denatul'i"i istol'ieă,.lingvistieă $i dogmatică. 

Avînd în vedere .eil {ilfila a. prcclicatsimholul de credinţă serniarian, în 
Iimhagreacă, latină, şi goM, (umspnne AuXentills,inţelegem lesne atît impll< 
nereadogmeihristologi.ee ari('ne, în spaţinl său misfonaren etniidiferite,eîtşl 
originea variată atermiJ]ologici" religioase. în' nriamisionarăa episeopuli.li 
gol, s-a produs () interfcrenţ.ă sliirituaHi şinll. o dt'IlHlI'ealiepuristă. Sililbolul 
semiarian al lui Ulfilamai legat de formele eocre.nte, intuitive, ale divini- 
Hrţ.i]o.r păgîni; şi neeonLrolate de lm.periu, sa l'ăspindit mai rapid în mediul 
nord-dunărean în perioada primar . 

.•. .. premisele puriste, rupte . dialectica faptUlui istOI'ie,Hll Înlătnrat eti- 
monulcrealio cu sens de "faire de dUllcant". Tată ee susţin teologii ; 
"CllVÎllhll('tea!io, acceptat eu în1eles de în sens de "naşUre'" de "faire 

naîtredu neant . de di.fs crealionÎs Ch'tisti ,a <lpat'ţinutînvăFitnriiariehe,eom- 
bătuti:ila Sinodl1l.1 ecumenic 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 Fi1JI era ntidin fiinţa Ta:" 
tălti,.i .cUn Ilimie,prin Tat;llui, creatură elin. ec;le ce n\l era u. Creş- 

istoria creştin/smulai Bucuretj, 
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tinisrrnll daeo-rornan a Iost ele Ia început ortndox, nu arian , forma îmhrăţjşa.tă 
de goţii răsăriteni iş] de 

Realităţ,ile IingvisticetLrebnie disociate Insa de reai it.ăţile semantice, 
La nivel lingvistic, sărbătoarea naşterii lui Isi)s a . .purtat, în secolul IV e.11" 
numeleCrealnllli saua! Năs cult: 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 Creoiului a devenit tren- 
tat'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 dogmei de la. Niceea , şi tot preoţii 
creştini. însă arieni, au datmurnele sărhătorii Crealului.JJogma Creaflllui, ca 
şi dogma Niisculului are izvor cult, bisericesc, DU popular. 

În Dacia carpato-ha'lcauieă a existat un creştinism de retortă, iar 
doctrinaluiArius şi testamentul de en\dinj:ă al lui Ulfilastreturgumente.Is, 
toriceca re luminează etimol1uletFvintuini Cl'rlci 1111 şi .interfcrenţa crcşttriis- 
raului daeo-romaUNlcel got.Creştinismnlarian reflectat în.termenul Crăciun 
at.estă, ca şi tezauru]·w "Cloş(;;\ cl!ţJ\li"clela .Pietroasa, interferenţa istoriei 
goţilor el] istoria st.răhuni lo r 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 devenise religie 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 
octava Cal. Lanuuri: die consensus iradU lcclesiae" (Sermo, VII, ln iVa!: Dom.) 

Ioan ChrYSQS,to., 11.l.llS,. PI.'eeiza, ln anul 38fj., .faptl.ll că prima d . .al ă .s-" Sarb .. ătorit. în Occident, la Homn,.confonnuuci. vechi tradiţii, şi.apoi, după munaf 10ani, 
sărbătoarea .. R fost. preluC\Ui.de biserica. de. I\ă.sărit (Horn. in Nal, ,Dom.). Ira 
inceputul creştillismullli, Crăcil1lwl,. ca sărhătoarea întrupării . .1\1'i Isus, s-a 
oficiat la, G ianyarig, d.eoarece te.ologii stahiliseră că in acea zi fusese creat, 
după indicaţ.ii hiblic.e, Adam, primul .om .. Dar lot atunci, în ziLia el şase a 
Creaţjunii, teologii .au fjxat nU.l1l11nai .sărb.ătoarea naşterii Domnului, ei şi a 
bolezvlui său, .întmeît În simbolieacreştilli't, .hotczul este o l1<lşterespirituală 
ului Chrţstos, iar1wş!ereapropriu-zisă este o. llaştel:e trupeasdl.. 

Peste timp, Biserica a cl(:spărtjtîIldoita sărhătoare a lui Christos prin 
faptul că uculoţimeanll ÎnţelegeasllhtiliLatea distincţiei c1intrenaşterea mate. 
rială şi spirituală a lui IS11s. Teologii. au muLat sărhătoarea mişLerii trupeşti a 
lui Christos pe data de 25 decembrie, z.i în care pflgînii sărbăLoreau naşterea 
zeului Mithra, identificaL cu Nalalis. Solis JnuÎcti. Cultul solar .. al l\1i 1V1ithra, 
Zeu iranic care rivaliza cu Isus, a opus cea luai dîrză rezisLenlăeultului creş· 

H5 1. Ionescu, o[J. cii., p. 826, 
146 Athanaric,. Impins de .lmui, esiUl să se r.et.rag:'î În sudul J)m.ll.rii (;)72). După ce a 

primit acordul .1tnpiimtului Vale as, regele gol il Îngropat. la Pidro[lsa tezaurul "Cloş<;H eu pui" 
(vezi .H. Vulpe şi 1. I3a I'll ca, fio/Jwnii 10 ])UJlârpa de Jos. Bucure;;t.i, !!)(l8, şi JIl. JzhlJşeSCU, Iir- 
scrip!ia de pe colawl.ldilllc,uunli de la 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 lmC ca re s-a redus la lUI ,:3. trecerea de la genulfemininla.gellUl 

trecerea d{ la a II IHf fa ci II-a: 
Privitor la prima problemă, Al. Rosetti afirmă dintre etimologiilc 

nrenuse. singura! care .rămîne in picipa re. estecreathoindiciJ. t ă Xellsusianu 
crdatio nu prin filialiedircot5, termI,\llul românesc.Într- 

adevăr hiatul e-a, ouvintele de QrigilleJatillăîn Iimha: română,e lnlQetlit.eu 
diftongnl easuh aceent. (cî, coiella;» cilfca; vi deba: oedea; etc.) ; j,inîn(f.seama 
el eal Lern.anţ.a ea <!eeenLlIat! (J .neaecen t.ua t.. (creas!(I!Cl'csla; leagă/. . lega) .trebuie 
să presupunem că.e-Glleaccentnat a Lost redat prime .. .Aş'-ldar, lat, epea, c.TIU 
putea săfie.redal,.în1'Ol;n:ană prin cra.şj, ulterior,.pr;in eră': (op. cit.,p .. 55fl). 

Opinia Ihi·AI .. ···.Hbsetti·.·estecollLes.tat:ă .de. T.··.·Papnhagi .: Aeesta consideră 
foneLiceşLe, crăci mrse expHcăelireet.din creatcon« ea re a dat, la începu t., 

cred tme:,j în'sil:Hl<liniţ.iaIăncaecelltuată, urma f.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 
sHlIctîslin l>crWi &nUstVeurentă. deci raţiune fon etieăperitrufilieră 
slavă" (op. .10;, 

AL Gram, pornii1dfle ![{farltuI Gă hia'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 .. -1lIle i.lf.0pt explicată de 
J'S' . .l)răgfulu 160 prin.refacerea sil1gularul.uiîn rap0r.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 DU e Întrehuinl.ât deCÎt rar la 
pm 5,'55). 

. De 
supune 1'5 termenul 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). 
:Motţvaţia Propusi! dt) .. Gl'aureşţ.eplallzibilă În priviIltH schiruMrii 

·gcnulni, darprdblernapierderii tnnninaţiei e implică aJţjJaet.ori.Sl1hstall.tiveJe 

latine tiiascldil1e.terll1inatein -o. -OniS,J111ll1edefiin!ie saUltlCr11)'i •. Hltdatill 
1ip1qa rom <7111 rtI1UrţlCeu I ermin!ia-une s:lJ-un ;ef. [1al'o:> păun, • (ql!o::>Iăwl( e), 
fiti. o >;lăei.llrJ.e,s.Slpo :.>SIJPl.fl1, .carbo::.> c.cfrbul7c,. Spb;;tan t ivel la tine .f.Irljnjl1e 
În -io, -onÎs au desceIHknl.i[ot. ClI tern1.inHţialme s.au -lin ;pţlstio.>-pâşlllle, 
nunti Q >mi ncimlă, *mirio :>minllll e,.: J'lJgatio>rllgădlllJC .. Aeesi.e, ultime 11llme, 

Jeglte1:lea(jriginede al.! devenitne;HlHlizahile .. deşi sirnlitc.eaab- 
straet\\, ,1U rămas 1'>{unlai.crcatio(f):::.Cn'icÎun(n.) şi S(ljJO (m.) 
>si1pfn, (n.) în cazul cuvîntului creatio picnlere,l relaţiei 

160 ", DI'ăg;inu, Ronir'1nii In/lCi1curilc LY·_·".YIV 
Bucureşti, 11l3B. 

brua toponimiei Şi a 1 011 ol1wslicii, 
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cu verbul iniţial şi considerarea lui ca nume neinsu îleţ.it explică trecerea la 
genul neutru, da r nu explică pierderea lui e din terminaţia -zme. 

Considerăm că e potrivit să ne Întoarcem la ipotezele de ordin morfo- 
logie, deja.Iormulate în lingvistica românească  1) confundarea formei 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.relor în 
-uri (eL AI. Rosetti, op. cit., p. !55G). Ipoteza refacerii singularului prin opoziţ.ie 
eu pluralul masculin în -i propusă de N. Ddlganu, nu poate fi reţ iuutâ, aşa 
curn oa rpreclzat. Al. Hosetti, dar posibilitatea refacerii în opozitie eu pluralul 
neutru În-llri este verosimilă; 3) analogia cu substantivul Ajun (e!. O. Den- 
susianu, 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 mo- 
tivaţ.ie,cleAL Rosetti (op. cit'; p. ,'!5G); 4) schimbarea declinării a III-a eu a 
lIea, Iaptcarc.aautrerrat şi schimbarea de 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.e mai sus sînt plauzibile. Dăm însa prioritate 
ipotczei eănomihat.ivul in -UIl s-a reîăcut în urma confuziei dintronomiuativul 
în -une şivoeativulln -urrc. Acest Ienornen a fost întărit de celelalte 
ip ot.eze menţionate şi i'H1H petrccnL, probabil, în perioada limbii române ro- 

. mune (dovadă: sînt formele uuitare din dialectele limbii române), dar variante 
de norninativ în -llI1CS-<lU păstrat În graillrile limbii române pînă in secolul 
nostru. 

2. Jntcl\'.gerea t.rausformării cuvintului creolio în Crilc:i11J1 este strîns 
Jeg.J.tă de problerna' daLăriiuceat ui termen în limba rorn ăn ă. Am văzut că naş- 
terea.lui Christos a fostsăThători[, pentru prima dată, la H0111a, în anul ;);52 
şi,.apoi, la Const.antinopol, în anul 375. Aşadar, sărbătoarea Crăciwwlll! co- 
boară, în sec, IV cînd,îl1 spaţilil carpato-dnnărean, encJavcle de ereştini săr- 
hăUweau dies crea/imiis Chrisii.Jnceperioadă s-a trecut însă de la forma 
crediionc. la CHiei un '? Lingviştii români nu au răspuns la BcM5tă prohle.rnă 
difieîlă. ·Fapj(le lingvistice şi istorice care ne ajută la d.atare sÎnt,f. a)creş- 
tlnarea sIa v Hol" şi împnmnrLu 1 eu vîntului Crad m! de către slavi; ;bf existenţa 
C'uvÎnlului CriiciUi? în toate dialeete1e limbii rOl11âne. Slavii s-au' creştinat în 
sec. IX, în anu18G3 şi, prin ereştinare, au îmjlrulillitat, eu fOlletism relativ 
similar, termenul româ.Ilcse care avea la acea dală vechime de secole. Din sc- 
eolul V pina în secOlul X,cuvÎntul Crâd 1ln se 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 dia lectclor de sud de daeoromlÎ.l1il. Transformarile 
fonetice ale cuvîntului Crâr:iun 111(:ep din stadiul l{jinei populare (scc. Il-IV) 
şi continuă în secolelcllfmătoare (sec. V ---VIII). Inscripţ.iilc latine aLestă 
trecerea lui t + i. o, prin palatalizare şi asimilare, la ca in latina populară IRI, 
în secolele II 1 V, iar Închiderea lui o Il -+ vocalii la II s-a petrecut în 
perioad:1 de formarea limbii ro rn fllle , În secolele V -VII. 

;3. în urma faptelor şi consideratiilor prezentate mai sus, putem afirma, 
pe temeiul fonelieiişi morIologiei i5tOl'iee, că termenul Crâcillil este un cuvînt 
moştenit din J imhalat i na, fă ['ă filied\ sia v il, precum şi alţi termeni religioşi, 

161 Il. .\Hhi\cSCI1, "Um.ba lutinâ in prouincii!c dqrulrenc ale imperill!!1! !\om.(!i1, Bucureşti· 
1960, Jl. 9:1. 



îhtrudt-tral'lsformărilc foneljce şi morfotice de la creatie la. crăciun sc"explică 
fără echivoc/pe terenuldimbii române, Perioada de formare şi fixare a formni 
actnale seîntincl e ineta pa de forma re a limbii române (sec. V VII) şi continuă 
.în.etapa c:oJnlluă adialectelor Ilmhii române (see..YUI pînăla. data.creş- 
tiuării slavilor; (U88)eare I-au împrumutat de la români cu li 11 fone/ism ro- 
mănesc «:bulg, kra{on:, 11 CI', krecun, sla v. ktuăun ,ser. kracun (nume de persoană}, 
'ptlhŢoslay; ko/'ohrn (d. Cronica de la Nougorod, 1143) sau I-au tradus (rus 
·BoJdcsll!ode Iasverhul rodii "a da naştere), AL Rosetti, comentînd fOn11e!e 
atesta t.e în 1 irnhile sla ve', afirmă însă că termenul crăci un 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}, 
tOT eent rerie.iradicre : Bizanţ., Aquilefl,Salona, Sirmium. Ipoteza Iingvistulut 
-rom ân inu poateJi acceptată pentru că : 1. Iimbajul, oficial al biserioiicreştine 
11J1 aveatermeuulCrâclllll care-este arian, ci termenul ortodox NaialisQ5all 
Natiuilasşi 2.reparl.iţia geografică il cuvîntului Criicun; la slavi, aşa CHIllRU 

'ohscrvatH.Sehuchardt1f>3şi P .. C<\raman'i61, ara it, faptul că termcnu.LCrăciull 
nuc un, termen gen craI slav , ci. regional,întî!nit numai la. slavii .veeini cu ro- 
mânii 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 CrâciuJI Înlesneşte 
şi.înţ,elegereil eînipuluisemantic it! acestui termen. Helaţ,iile semantice'l.le 
cuvîntului Crăciun, dacă încercăm să le sint.(,.tizilm,se ordonează pe două Rxei: 
,rdigioq.să şi laidi.- în dOl)1eniul religios însean1nă:L naşterea sau, în epoca 
prQtoereşt-ină, creatie a lu,ijIsus; 2, imagine sfî.nUI a Ilctşte.rii luiChrisLos; 

'it.i personaj mitic religios enre perşollifieăsărhătoa.rea. în dOJIleniul .laicde- 
semlleaz.ă: l,l1llmc de.]wte,,-s.tlu .de fanliIîe; I1lJmedc locuri ape; 3 .. per- 
sonaj 111iticlaic gazdă a naştMiilui. Isus, prezent în basmele româneşt.i,.Ae€gsLă 
retea sţ;mantjcAs-a l'ea1izat treptat, prin ţ:tltlhedrirn.etoniUliee, avînd înent:n)J 
sferltide· l'am}fiqr!.ii înţelesul de "creat, năseut; eopil.sfînt",faptpecarI-a 
propus Al.Ciorăne.scu bazat pe atestal'ca, în R011lania.Apuseană, . .fI ţle5g.n- 
:denţilo}' Ivi creare şiCJ;.,alio eu sens de "eopil" (ve7i{ap. 1), Pomind;Dc la,acc.st 
'nudC1J'5CmanLicprima r eerectăriie viitoare vor putea .releva straturile dia- 
eroniee akacesLui termen carceohoară în perioada de formare şi.1n perioada 
eomtlllA:\ limbii romane, În eitula n tesLArilor ci acu Iucnt.arc tirzii; din primele 
secole ale _mileniuhlinostru, În capitolul urmi'itor, sllsţ,il1em aCeastă ipoteză 
entexte din colindele, româneşt.i care au -o vechime seculară, 

VIII, C.HHISTOS CREATOR MUND[ CO]JNDELE ROMÂNEş-tr 

1. In istoria sa milenară, foleloruI românesc 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 popula ră, hl folclorul românesc, Crăci unesl,eHll 
personaj mitologie care refleel.ă, În ult.ima inst<ll1ţ.ă, mitul lui Iis.us. Cercetă- 

cil" p, 112, :3:15, 
10!! It relevă faptul efI LNI1lC!1l1] Crrlcillll lIU () gelleral slav: "Wendtm, 1'01Cll, 

SloVenen., Scrbokroatcn !zenncn es, liO vieI ielI sehe,nichl. : bei allen elen Stiimnnm eber bei dCI1.(m 
es \,or)W1l1111 L ist sein Gcbra\lch rin sel11' eigecngter, (ihcT:Jll crscheint ein Hndercs \Vort als clic 
ll'rrscl(('nde 13ci'Ocichuung fOr \Veil!,w elJ le Il ", in "ArelI. sI. Pili 1 "., IX, 52fi, apud p, Caranlnn, oI" 
ciI" p.:lr,. 

JIU p, C:lr:unall, Substratul mil%aie al şI{rl"lforiior de !(lnHllo rom(mi şi slalli, p, 3;),"--:;111, 



Il,Ol\1'ANESGUL CHAcIUN 

Lo rii rbmftnj1Hi> au relevat, pe el rept; că in colrndelen oa str«, Christos este reflec- 
ta t În ipostaze biblice, dar şi nonhiblicc, 

Mrtul rhiblic al geneZt'i,l)l'opagatpl'in intermediul' slujheior şi al prcdi- 
rihjr, a fost integl'<lttrepLat ihcl1ltHn, orătă. Există ÎrEcolirlde un Crăciun 
personaj religios, canonic, şi de asemenea un Cr ăc: 1111, persow{illlj(l6G, diferit 
fte Christ.os, Acesteipostaze nu intră în pei'sVeetiva Iucrărriuoastre da r.tpent.ru 
o\'i/lune de ansamblu. ne oprim in-treacăt rd>llj!r<lchiprtlui eanolllc1"7;rl lui 
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, Cara 1118n 111S expfică.aeestcximoron priu :1 similare;'! 
unu+.personaj din 'mitologia autohtonă, Noi considerăm că această antiuornie 
devine clară rnimai.înluminu h ristologiei p rotocreştine, Oximoronul menţionat 
reflCictă un elemcn td edognfă.C;rtJi'i un , 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-sună un '1 ext., dinjudetul Tecuci, cules la iuceputulacestui 
s,eto!:"A purces pîrlude vi11! Să-Isc5ldăm 1110Ş Crăciun 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'tie dehlrm 
bar I Să-i Jic rtHialela eap"16H. !\ccastă <Jntinoniieapal'e, şi într-Ullc'Olind din 
j'lHh.ţul Vîţcea, culcs cu 'lUl .dec:eniu În Ul·m[t. Alei "Cnlei [111 cel b/JlrÎn" în chip 
de: prunc: "mititel şi-n{r1şi1{el"stăîntr-un "lc'agăndc'miHas[t" suh .,.aripa c:erului" 
şi peste leagă.nse "razimă " raze de soal'e.Tra115fig\rrurea surprindenatuTll 
care participă mioritie la miraeol: .,Ne<llla-lniIigeşi mi-l unge /,Ploaia"Fxloaie 
ded îmbaie/SOIHe luc:e srţ l)lH clllce"l,o; .. 

2.' Personajul tf\Hgio5'Crc1cil1rt 'intÎlnitincqli11de l1U are nurnal flll1c.ţ,ie 
hiblk.ă,dşi nonbib1ică, Itna.gil1ea nt)l1bihLh'ătclui ISlls, În c:hip de-personaj 
teligio5, 1111 laic, nu a fost ('ert;etatăr)înă1Cuin, dtlpă eite $fin1, îl1:reIHţ,it\ tu 
Î.storiacreştinisnfului. Mesia apMe în lolindele t'oinînc$tl înipostai{ de creator 
muncii în sens material, 1111spiritlwL Această i111agint'.11 lhiChrisl,ilseste o 'ima- 

gine::t pcri<i<HleidiI1 isloriiil\reştirlism ulUI primar il1 tare (JottI'i'rtil hdstologiă, 
în spaţ:hd daeo-]'oman, llU era pnr ortodoxă, ei inlederată eueleIl1E'l1ti: arieil'e 
atestal:e în Lestattlentulde el'edinţ,ă alepîsGopuhd got U1fila, tel111entaLhitr-u'n 
eaţ)itol -anterior. . 

î 11 aees te colinde, a tJt.orii n non imi oglindesc: liaşleren frupească;i FIului 
şi CJ'eaţia UnillersllllliîrHr-o ordine cronologică illversă fal,ii . de Biblie, iar 
ftlnct.ia el ecreator mun dia Tatălui este atrihuităFi ului, C.tl în doctrhiri hristd- 

16gieă .5emial'itlJIă a epiSCOplJlui ITlfila. Pi li. us este undcl1ssi.21mthls ,cr:etrL sa 11 
făcnt de paler şi, totodată, creator nwndi. 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, 1 H19.p.l0, Gh. Alexe, Idei dogmatice îIl colinde,in "Studii teologiee", II, 1950, p. n sqq 

1"" c.l'. l?amfil,', (;l'l\eiulIUI. Siudiu etnografic, Bucureşti, 1914,p. 59 sqq. 
1fi7 Priyit.or In porlretul.eal1(JllÎC al lui Isus, vezi S. M\lre[\l1u,1cqnol()gi(/ creşfinâ. Buonreşti, 

18(l:l. şi S. Angeleseu, Por/reful /ilerar, Bueureşti, 1 tl85, p. 1 \10-195. 
1f,B 1'. Carilman, Colinda/lIl la români.. slapi şi (Ilie Jlopoare, Bucureşti, 108:l. 
.li'" Alexiu \'iciu, Colinde din .11rr/r:al. Datini de Crc1ciul1 şi cl'cdillţe popoi'anc, BUCll" 

reşli, 1]J 4. 
17\1 Constantin Mol1llilU, Poezii POfJli.lure (/ill Taro l,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{1 perioada daco-romană. Aceste concepte vehiculate 
în secolul IV e.n., de la Balcani la Carpaţi, au fost filtrate, aşa cum V0l11 vedea 
în eoliudele.cosmogonice româneşti 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.e ln·Colindedin Ardeal, culese in secolul trecut.vdar şi În texte-mai 
noi, cu lese cu un deceniu În urmă, din Tara Loviştei. Mitul nlşterii Piulucş; 
mitul creaţiei.mniversului este. reflectat în două variante.: 

a) In varianta simplă, Christos a făcut pămîntul, a ridicat cerul pe patru 
stîlpi de argint şi l-a-impodobit cuaşt.rii. Iată textul cclindele r: "Asta-i sgară 
de Ajun / Mîine-i ziua de Crăciun! Cînd Dumucz eu 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 ToL cu stele mărurrţele ,1 Alai 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.j Tot-cu stele m ămnţele I Pnin.tre rele-suna.i 
m.ărele I Dvuna-i luna CH lumina I D-alta-i soarele cu raze /Lerui Doamne 
ler" 17 2. 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 com plexă, mitul naşterii Fi ului şi mitul creaţiei univer- 
sului 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 ma re.şi.cerul nu putea să-I acopere.i.Atnnci Isus, rnilrnit, seu- 
tură mîna stingă şi ca el trei inele, le ridică trei îngeri şi Îngerii. trosnesc din bice 
şi .p ărnîntu! se stringe în "Văi şi dealuri. Apoi Fili us"dăruieşte" cerul cu soare, 
Jună, stele, iar-pămîntul eu frunze, ia rhă, viţă de vie,· grîneşi izvoare. Textul 
colindului sună .astfeJ:. , .. "Sara-i mare a lui Ajun jMine-iziufi luLCrădun lr.>ec3 
născut şi Fiul sfint I Fiul sfînt pccaeest .pănint j.Mititel, .ÎnfăşăţeL! ScutieeI 
debumbăcelj LegBuel de păltil1el/Pl.oaiacaldă de mi-J scaldă jNeaHa ninge, 
nu-I atinge / Vîntul tragănă IDe mi-lleagăl1ă j, •.. Dacăr.>(H11Tlulsfint năştea! 
Mare lueruee-mi făcea? Făcea cerul şi părnîuLul ! FăceaeerlHl două zile / 
Şi părnîntH-n alte două, 1 Întinse cerul pe pămînt! Ctun lînLinseJ un ajunse.! 
Tare Domnul se-ntrista, I Mîna stîngă seutura, j Tri inele jos piea,j Trii ingeri 
le ridica 11'1'i Îngeri eu [.J'i biciul'i, (La tri comuri ele .pămînt, j Tot trăznese 
şi tot plesnes( / Să ridice UltLlljii crunt.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..eerul mi-l dftruia./ ToleH hUlă cu hunÎ.nă / Şi soa.reCH razele / 
Şi Cu stele. mărllnţe1e I C-o slea mai mare-ntre ele! Şip.ămintuI dăruia ITot 
eli frunza şi iarha! Şi Cl! vita vinului / Şi ClI roata grîului, / Cu izvoare curgă- 
toare j Şi. pe pămînt Illergătoare170• 

4. Aceste colindeeosmogonice,eercetate În relaţ".iecuistoria ereştinis- 
mlliui din l.ara. noastră, ni se dezvăluie Într-o lumină nou{\.kMittl!originii 
creştine a elemente1ol' naturii au ea substrat, designr, ntit\jri (;oslllogonice pă.- 

171 Al. Viei\!, op. (!Îi., p .. 21. 
p" C. :\IuIl:lllU, 0I'. cii., p. 14. 
173 AI.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 p rima ră din istoria docLrinei 
hristologloe pc teritoriul.cdaco-rornan. 

In perioada prctocreştină, Isus, asimilînd funcţii ale zeilor păgîni de- 
miurgi, devenise, În doctrina eclectică a lui Ulîila, un deus crealus eu. rol de 
creator nuuuii. în secolul IV e.TI, doctrina niceean ă a 'I'rinit.ăţii nu se impusese 
tncă.înIaţa arianismului, iar Ulfila , cpiscopul.got , păstorea comunităţ.i creştine 
în spaţiul daco-roman. Atunci sărbătoarea Crăciunuhi! era sărbătoarea Crea- 
t ului şi, în acelaşi timp, a Creaţi ei. Prin ultima notă semantică, sărbătoarea 
Cr(lci unului asimilase sărbătorile păgîne a le renaşterii naturii ca re, in calen- 
darele. ant.ecreşt.ine, coincideau cu începutul Anului Nou, 

Putem conchide că termenul Criicuui.ne ajută să reconstituim faza cînd 
sărhătoarea "Ndsculllllli" era .numit ă, pe teritoriul daco-rornan, sărbătoarea 
Crea/ului, iar textul coâindelor de mai sus, atestînd atribu Lele uoubihlice, ul- 
fiene, ale lui Christos, propov.ăduite de episcopul get şi de ucenicii săi, întă- 
reşte, dintr-o.iperspect.ivă inedită, riote!e scmaufiec.ia leccn vînru lui Crăciun, 
Acest fupt, al[ttl1ri de 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 eoncluz ii : 

1. Etimologiile propuşe pentru cuvintul românesc Crăcun«, din secolul 
trecutpină azi, ramiîică, la nivelIingv istic, În patru mari izvoare; 1. trac, 
2. latin, .:1. grec, ,1. slav, .\a1' la uivel istorie,îll două st raturi cronolcgice : 1. 
precr eşt.in; 2, creştin. 

a) Etimologia t.raco-dacă, legat.ă de stratul antecreştin al sărbătorllor 
solare ale solst iţiului de iarnă nu e îondat.ă pe probe lingvistice, semantice şi 
ist.orice.oare StI explice evoluţ.ia şi impunerea termenului Crdciunf, ea termen 
de dogmă, în istoria crestinislJlului d:\('.(H'Qman, Semnul lingvisiie trae care 
desemna s[nb[tLoarca bllt;/wgii a fost înlocuit de numele să;h(itorii creştine, 
nxatpe dogrna bristologidl, iar notele semanticepăglne au fost asimilate trep 
tai d.e rnişcarea de rotaţie a ideologiei creştine. Partizaniiipotez.ei traee nu au 
disociat, în toatel complexitatea Ra, di.narnicn relaţiei dintre semnul lingvistic 
trae şi motivaţia semantierl creşlinil. 

b) Etimo[lleie care refled[l stratul teologie creştin al spiritualităţ.ii eu- 
wpene 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 etirjloanele latine, propuse pînă azi, dar nlegaLe de dogma hris- 
tologieă cri.stalizată .îns.ecoLu 1 1 V e.n. Am respins etimollul calati 0, susţinut 
de ilusLl'i)ingvistişi istoriei, pe rnotiv eri acesti învătati nu au lămurit, eu 
probe,' mutaţia smanLie[t de. la sensul Il ăgin la' cel ereşliJ;. Sis.1 emul semnelor 
lingvistice .romanice reflectă realiHlţi doctrina le impuse la Sinodul de la Niceea 
şi ne obLigă să corelănlnumelţ sărbătorii noastre cu numele s{tl'bătorii lui Christos 
la popoarele romaniee. 

II. Considerăm că etimomtl creati o, propus de latinistulieşean Afon 
Denşusian1.l, cuun secoLÎn unnă, dar ncmotivatdin punct de vedere lingvistic, 
5en\ant1c şi istorie, fapt pe care l.-am realizat noi cu prohe şi argumente, înde 
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;ti ce, semantice şi istorice earec.i eOfIferii un statut 

c, putem afirma,pe temeiul Ioneticii şi mOrfologie! 
nenul Ci ăeuiu , provenit de la cre ati. 0.,. este uncuvint 
î, fară filie ră sia vă, întrucît t ransformările fonetice 
laCulCÎ un se explică, fărăcehi voc, pe t f.TenulJ îmbii 
,'oluţ.ie şUixRre il Iormeiactua!e se întinde, cu.ap roxi; 
·mare .. alimhii rornâncusee. V --VII) şi eorrtinuă în 
elor limbii române (sec. VIU pînă la data creş- 
mprurnutat-de la romanieuul1 Ionetism simlla r 
'adus (rus. Rojdeustoă« la verbul rodii "a da naştere"). 
c, numele sărbătorii creştine el eiarn6 desemnează 
lect.înd doctrina ortodoxă ela hor<tt6de. SinddtIlde la 
se oglindeşte În j('rmenidln Hom,lnin Apllsemli'i deri- 
las (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·tiahfl a fost propagată 
rţi de Theo dosius întărind însă activitatea misiona ră 
şa cum arată. Tesicutienlul săli de credinţ ă, considera 

1, fapt re dat prinsinonimele creavtt, ferit, genllil, [un- 
creatorul lumi l (creati otiem esse loii LIS unioersaeş. Ter- 

cine cuvîntul românesc Crăciun dese.mna.jn Jimbaîul 
l}ote semantice ariene opusetel'menulul ortodox 

·c!nn{trean, în timpul lui lilfi1a şi al discipolilor săi, 
is!i si dies crealioni» ttutndi , adică s ărhăt oa rea Ci-ea- 

ei . După triumful doctrinei ort odoxe înT m pe-ritl, 
enili În spaţ.iul de la nordul DuniîTii,notele ariene 
u Iloteorlodoxe şi astfel rornânesclJ\ Cri'1âufl 
fenomen reI igios eelltnen ie ca sinonimele Sa le a[iu 

gvistică şi .semantici'l ne delernlin{lsă renunţ.ărn 
SIn primar, pnr ortodox, rupt ele creştinism.nl gol 

'alulai a1'1'i de sorginte populară,ntl cuJt[1. P{tstr<lrea 
'.il română a[est{! nu numai continuitatea spirituală 
la CarţHtţi, darşiunitatN! rtieuJarilaten nOasirEl 
JllSeall ă. 

creştine sa suprapus pestestlI'hătol'iIe păgîne. 
asimilat fttueţ.imHll eidulpăgin nI săl'bătoriloT 

alia, Naşlerca!uHl1ithra, Lârelllalia, (;ompilalia şi 
la Bobofeazdi, Crăcilllwl â fosLrnutat de teologi, 
f.rupdaseă de cea spirltllaW,!t\ 25 decell1brie, peste 
identificat eu Sol lnvicllls. Aceastltrallsferare a 
aberiuS şi s-a ofîeiatprhnadaUlla HOlna, în aunl 
JoI, Îl! allul 375,SincretisllitJl sarbatorilor creştine 
al da 10 ri t ăprcstîgiu Iî.li sărbăto I'ii Crc1ei lll!llllli" 
pe temeiul idenfifie{lrii Crăcillnlllui cnAl111l iVOLl 
prelucrat de Papa Gelasins Îrlsec·,. Ve.Il. incepe 

toarenAnului NOLlva fi rnutată Ia..l ianuarie d.upă 
XIII), Franţa (sec. XVI), Rusia (sec. XVIII). 
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Săr1){ttorile pligîne au-Iost înlocuite de Biserică, oficial, eu sărbătm-iereştine, 
dar reminiscenţe pflgîne, inf răţindu-se cu da tln i:c rqlint',a u supra vicţ.u it 
pihă . astăzi. 

ci) FoleJOI'uJ românesc, în ist.onia sa milenară, a păstrat credinţe desm' 

inte latinii .• Crăci LIn este un personaj care reîleet.ă mitul lui Isus în ipostază 
pihlică sat.f nnnhihlică, U nele.icolinde româneşti ogindese intru parea Fi ului, 
şicreaţ.ia Universului în lllodnecanonie, atribuind lui FUi ti:;, Il1J lui Pal(r, 
funcţ.ia de creator 1ll1!11dL Aceste imagini nu sîn t del'ormări.,eretice" .ale nea; 

torului popula!' ei reflectă concepte din doetrinahristologidt,lTiaI1ă,propa- 
gată 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 Iu i .. Christos; 
reIleetînddoetrina semiarian ă a lui Uimit, îut.ăreşte, din altă perspectivă, 

note.le semantice ale Lennentllui(;nlci lUI ea re desemna,. in spaţ.iul· carpato- 
ihqriîreal1, înperi()ada pro[ocreştină, sărbătoarea Crealului şi, in aeela5i 
sărl).ătoarea Creaţiei, Coliudelecosmogonice româneşti. corelate cuiatoria 
tinismuluiprima r, daco-roma n, ates t.ă continuitatea noastră spi rit.na.lă . 

. IlI.>Poporul român este cel mai vechi popor creştin dintre-popoarele 
ţarelonli..,e astăzi IH: teritoriul sau În jurul Da eiei străbune. ClJ?intul(;riiciun 
rcfle(:Lînd, fenomene .. lingvistice, semantice şi istoriee.cnp:lto:dalnlbiene EI fosţ 
îUlprllI1lutat de slavi şi maghiari de la st răbu niinoşt.ri care auIocuit neint.rerupt 

pe meleagurile Dacici i sărhătoarea \1 intruparea lui Christos îndl din sec. FVe:n. 
Latinitatea si ere>.tinlltatea au fost coordonate eare au sustinut continuitatea 

unitatea lOast;'ă spirituală elin etapa dflCQ-rornanil pÎlă azi, constituirid 
realit [li semnificat in: din ,ist oria Homaniei Orien Lale şi a civilizaţiei eXI ropene. 

LA \IOTI\'ATW:':SEMANTJQUEDUJ\l()T HOUJ\!AIN lUN fTUDE 
LA TEI'tMINOLOGn: CIlHIT1ENNE DE LA l\Oi\IANIAOFtlENTALE, 

Dahs eeUc (\.\.llde, j'auteur exmninl' l'etyrno!ogie du lllot l'oUTnain e!'Citiull, d norn q\.ll' k 
HOUrm1ins donllcnL il la fete de >':001. Ţ,'(,tude est divisee eu plusieurs cJwpitres : 1, Preliminat'r/!S' 
etat actuelde la.l'eehel'che); II, Le ellristianis/lJe ell'etluwgeni!se du pcuple /,olww{n ; III. Vor/rinc 
cltl'!8lologlquc (ll'iane ei orillOdosc; IV, l/ttJeQrlc Ciriia el !a([ocfl'lnc de la TrirriU"V.'Dudogme lrl[im 
erdu dO[lmeol'lhodo;ţe,. VLLes culte$ pai'ens dia (,lle de Soei; VIr. Pl'o"l<lmcsde pilqneliqllC el ţie 
morpJwlogie ]lislol'iqucs ;V 111. .J ,'SIlS elitist crea/oI' mrll1di dans les cantll)ufs (ţt :;Voel I'owI)ain,s. 
IX. C'onclnsioIls. Le tl'aVail.eolltient aussi nne AIlnc:re oiI 011 I'eproduit le tcst-atp.ent de roi el'DlfBa, 
ecrjtpllrAllxentiu .de DUl'ostort1m, Les idees et les nrguments de cette etudl; j)uissen.t etre resIIIlle,;s 
eormne il suit: 

T. Les eLYlllOlogles propOSt;es pour le mot cl'(lclwl, it COlllrnencer pal' le si!rele pr6c6dent 
et jusqu'a auj.o\1I·ţ\'hui, se t'amifient, au niveall lingujgttque,en quatrc gl'[\nc!cs SOllrces: 1. Nu'ace, 
2. ·latin,:l. !Jrec, '1. slaue, el. an niveall histOI'iquc, dans dennx stra Les .ehl'Ollologiqnes: -1. 
[Jl'ec'!ll"ţtien, 2. clm!lien, 

a)VHymo!ogie thraeo-daee liee llU strate jlr(,chrHien des fetes so18ir'csdll sOlstlee d'hiVCl' 
i:r';est pusfondee mI" des ePl'euves!inguistiques, semant'iqucs el historiquesqui jluissent expliquel' 
1'6volutionet. la fa<;(m dOilt le terme crâcillll s'est irrJpose, eu tant (jUG terme de dogme, dai}S 
l'histoiredll christianismc daeo-fomaill. Le signe linguistique thl'ace qui <lbsigliaitlafete <leHI 
bMhe, a ete remplace pal' le llomde JafHe ehr6Liellne, ronde sur le dogme chl'islolOgiqlle tandis 
qne les semantiques paienncs ont.ete assimih\e graduellement par le rnouvemenL de I'otationde 
l'ideologie ehretiellnc. Leuomdes fetes cf\retieulles qni (Jot. garele !'habit llnguistiquepalen est 
garde POUI' nommcl' desfetessecondaires;Florli «F/oralia ou II usa!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'lchecn fHe 
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de IcI nalssaucc de .J esus Christ. En revauche, les documcnts lit[{mluxet l'(,vigl'nphit! rctlercnt.. il 
la faon d'un kaleidoscope, les etapcs polemtques de la crlsl.al Ilsa Liun du dogm6 de In Trlnitc, 
tant sur le plan ltngulst.iquc, que sur le plan semunttque au IV siecle av. .J. C, Ains! donc.T'hy- 
pothese de I'etymolog!e t.hra ce nest qu'un mythe captrvant et ou pas nuc verl t(, hlstorlquc. Les 
parttsans de I'hypothese .thracenont. pas dissoclc, dans Lout.e sa cornplcxjte la dynamlque de la 
relatlon entre le slgne Ilnguistlqu e thrace et la mol.ivatjou chretlennc. 

Il) Les etymnns qul rerletent le strut e thenloglquc chretten de la spirltuulite europeeune 
sont dortgine latine, grecquc el slave. L'autcur de cettc Hude considere cornm e de.pourvues de 
preuves convalneantcs volre convergente, du polnt de vue lingnistiquc, semanttque el hlstorl. 
que - tant I'et.ymon grec, .que celui slave., sont corumc leşetYl11011S Iatins c['ailleurs, proposes 
[usqu' ,\ maintenant, rnais sans rap port. avec le dogtue. christologtque cristallise au {V -C> slecle av, 
.I, C, UHymon ca/alio, prop,?se par P, Papahagi et souteuu par 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'out pas elarifie, preuves a l'appui, le passage semantique du sens palen an sens ehrHien, 
Les pnrtisans tleceUe hypotMse onl nc.glige les faits· suivants : 1. ca/alia jouissait d'llll grand 
prestige tan t qne le ealenc(rier romaln li' {:ta i t pas cerit, muls Jla!'(s In publieation elll ralen!l,ier, 
calalio a pel'dn de SOll importante ne s'avel'unt plus capalJle de renlplaeer le champ semnntique 
des calendar.; 2. calalio se repete ali debut ele chaqne mois, aux ca/eJldac,et la naissallce ele .Iesus 
Ch,risl n'a jmuais de fet6e a cetle date, La naissatJce cOl'porelle el: spiritnelle a ete fetee d'abord 
le ii janvicl', et puis, aprees que. l' Incarnation s'est separce de 1'1l.pipllanic, la 1'Me de la l1ais_ 
sance eorporelle a etc fixe,e le 25 d6cemhre, se superposaJlt a l'anlJiversaire dudieu MiU,I"a ; 
:3. ltUCUI1 cherchcur n'alJll dlm,ontrel', prellvcs .il l'appui, cOlllmenl s'est proelllÎL.le passage semanti- 
qne de calalio "appel il la rClluioll", a crealio "creatlon de ChrisL" ou ,\ J[a!a!is, "naissance de ,]eslls"; 
4. la r8te de Crâcinn est nne fCte cardinale, li!, au dogme, et son nom a Ct6 donn6 par les prelats et 
non pas le puple; 5. le syst()mede signes Jinguisliques rOmallS rcflHe des reallU,s doctrinaires 
impoIDees nu syuode de. Nicee et nousoblige il rnetll'c le l!om, de la 1'Cted'hiver roumaine en rappo,t 
nvec leş noms de la fete de ,]esus Ct\rist chez les peuples roman,. A cause de ces argllments, noua 
devons renDuce!' t\ I'Ctymoll ca/alio. 

L'allteur opte pom l'etymo[] creatio, prolJose par Aron Densttsianu il ya un sieeJe mais 
dOllt Ies motivatiolls liuguistiqnes, scrnantiqlles et hist.oriques faisnicnt jusqu'll mainteuant 
defauL Ce travail vicllt: combler ce l11anqne. 

IL DUlls le ]Jl'oeessus de l'he[(,roge.Il(sc du peuple rOllmain, le tacLen!' de la ehn\tien- 
neteinterf(l'e· avec la romanisation el dN.ic:nt un râie eare!inal.En Daec, apl'(s la reU'aite de 
Traian, le ehristianisme s'est r('panc!u el ,'est organ;s{, graQuel.ll:ment rlnns sa forme h\Hne "., 
et apres la rel.l'aite cl'Aul'elicn, le ro llHUlil{, daco-romainc, mcmlcec par les pellples rnigratellrs, 
s'est cousolidee et a surv6cu, appuyee par la foree spirituelle el orgallisalriee de la l'egHse chre- 
tiNlIle qni propagcuit son id6ologie en latin. Des SOUI'ces liUeraires et tlt'chcolOgiques attestent 
le fuit qll'aux II-c-IV-e sieeles, le peuple daeo-gde a ele romfll1Îsc el eOllduit au elJ,1'istianisrne, 
Ce peuple, tont comrne.lesGaulois .el! Franee eUes Iberes en Espagne, est rest( sur le tltlTitoire 
dt' ces lIncftres c1Ul'allt l'6poque cles myg1'atiolls barbarcs. 

II f. POIll' eOlllprendre l'e.tyrnologle du mot Gri/ciun (No,l!) il fant pnis('J' dans l'hisloire 
de la poU,mIquc ehristolgiquc, (au IV-e si(\ck) enlre ]'ortodoxismc et Farianisme. Entre le Syllode 
de Ny(ce (325) etcclui de Constantinople (!SI), les ll\(mlogllcs chretiells ont debnllu, avec fcrveur 
et (,ntc!itloll, le probleme de la naturc fl Ia fois hllmainc el divil1e du Chl'isL [,O\'S dn Synodede 
Nye(,e, 1\1'1U8 a soutcnu qne Fili1l8 a ele erei, par Paler A partirdc ricll, 'Iue ((ouc ,Jesus n'a pas 
la mcme substance que lePater e:l qu'iJ n'exisl:e pas CLcTnellemcnV'L'empel'cur Constalltillqui 
a eUrig{, les !ravnllx de ce synode a mlifii, le c!oglllC orthodoxe formule pur les partiSl1!lS ele l'eveque 
Alexandre qul precisait <Jue Fllins est ni, de l'Hernit6, clela mcmc substlmce que Pa/el', et, etan! 
"dn memcelre qne le Paler (6iJ,Qoumo "}l 7::('rD" Un'est pas ne ou erec, nwis egal .i\ Pala par la 
force el. la grandcuf, Les Al'lens ouL comlmttu ce syntagme cn rnolltrant 'Iu'il ne flgurc Pll 
dans la Bible .,- mais ce fut sau, dfet, l/Emperenr a exili, Arius et scs partislInsdans l' Illyri- 
eurn, Denx alls apres, Constantin le Gralld, ,,!'in declol'c les djsputes thcologi'Iucs, faitreveniI' 
AI'ius (ţe son exil ctpernH,t allx Aricns de reprendre letll's poSitiOIlS (apri:s la sign,aturc .par 
Arius  d'un symbole de eroyanee equlvoque, dans 1eqllej le term,c orth.o(lox.e 6!1-oot)a\po; "de 
mernc sllbstanc,a (:t6 remplace par leterme semiarien QjJ,Q\OO'''0.s"semlJlablepnr la substan- 
ee" 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, Arins a ete rehabiliU, 
[uuisen. aj(j, IOI'squ'Il e1<1it surle pOlul ele rdnt(Jgrer sesfonctiol1s,.il.est mort subitement,Ap.res 
la mort de (:onsta.lltin le (}rand, l'arlanisme a prolifere non sCll]erncnl dal1s. L'Empjre, muls 
(lUMi sur les deux rives du Danube, des Balcans jltsqu'auxCarp,\les. Les cnlPcl'eurs Constantin 
(337-'361) el Vlliens (:361-;)78) l'arianismc, Apn\s le Syllode de CorrstantinOllle (381), 



TModose!eqqlnd aexpulse IcsArieus.au-delă dcI'Emplre. Ceux-clse sont retires dansle, monde 
bM:llqr:e, au Nord (tu Danuhe, Qil ils ont renftlrc(, l'eglise ul'iennecolle!LliteparUlfila eţ ses succes- 
SUl'?r, Auxentius et ,Max,imilllls., 
"" '. rY .L51 ctoctrtnesemtar+ennc deIa Triniţe il ,etc pL;Qrm6cdansl'GSlJaec,clc 1:1 Dacie (occupee 

tI l'l:poquc par les Got!ţs) Pi)I' l'6ycqueTJlfila,qlli adirige, (les enclaves cllreliennes (le Goţlv; . lOt 
(j,e"pacQ-IlJlţWlins duruutun demi-slecle. 1,'1 yie,yactţvite et la,profssion(lc testnmentjrje foi 
dp,UlLil;IS 0111. 6t6 r{)(Uges en latin par Auxentlus de Durostorurn. L'eveque goţluvuit(;ţ(l Pl'(JlHU 
nce hmg pal' Eusebe de Nlcornedle, semi-arlen, au morn ent OiI Ulf'lla. appartenant ,\ unedelegntion 
{"18G0tlşÎaVHildeIlHtll(le il COlltal1tiI!Ppli1}llle .alde nulltalre .contreAthanartque, aunorn de 
I"ritierjLFeyeql\ Ulflla a, traduitIa B@e cn.€(otlţiqu.e fi preche la 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 des deW', rlvesrlu Danubp. DansTe testamel1ţ ,le Mi 
de. ITl(ilas \' pu pnScise. (fue le, Palerest)ecr(;atell!' d.u c.r{;ateur (patTem (]U idem cl'ealpI'e;l1 esse 
creel(Ol'is), etFiliusestle create,nr de tol,! lela ercatioll (l,,'WqIll w,llem (lCHill essg uni/lersae creatn-, 
rg.e) .L'ţyeqllc Ulfi.las.,n'ellwloie pas, mI parlanl, 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' .. De Arius il Augustin les oscillations termilloiogicIl1es arlcnnes se sont soldees ,av.ec 
la vieWirede creili0l',crcg./'e etmatis .. Dpnc, aUl['lIlPs de Ulfil,lS etAuXCJltillS, C'r.ăci!ll1 (SoeI) 
sigrlifIait (li" clcaliOnÎS Cllrisliet dies creafionis T111111di, la fte du .Gree et, ele ef!\it.dela .c;rqrlion 
du I110Il}le'. ,'". , ", , " . 

Paur la pereeptioll de ii est de renO!lccr aux pretll.ises pqriStes de 
l'etlpe I)rptohl'(;liel)ne , 1. le l11ylhe d'\lTl christianisme prjmaire pUl'emerlt o)'thoc!oxe; 2.lu 
ruptllreun christianisrlH! dacoc;-o;uainetgothique; 8;. l'hYPQthese del'originepopnlaire du terme 
Cnlt'ilW (NoeI}, l.es reliH!s Iistoriquset56rnmrtiqus dOivente,tre, dissoeiees clesr()Iitesl111' 
gtristi{Ples.L'llfigine du c!0şllle du Ne.OU(IU C['I:e n'e,,'! ,as, popnlaire muls eultivee,. missiolI!lafre, 
vt!cNe, d'apl:e Ieteslament (!'UlIiIas, le, hristiallime daCO-rOlIlalll, et ,golhiquc se ,sorltIrlterfere 
etleehri5tl8nisme orţllOdoxe, pUl' uans sa phase prlmaire, est un mythe . postel'illI'erent erec,' 
Au, tliVCf{U linguisUlJllc, la terminologie latine {les dogmes et du culte· chretlen daC()-fOmain 
eonfCl'ait a, Ia cToyance son univcrsaIit6 et l'unite avec l'En?IJin,. 

V. 1..aproj;lagaUon de la doctrine d'UlfilasslIr le tcnttpire des Goths,c'est-i.t-dlre daIlsla 
Daciecarpat.o-danubienne, il natureJlement impose le tenne creativ, au Hen d.c natali. p.ollrl 
sph(,res6manticrllcde.la naissanee de,] 65115 Christ.Le terme latin creativ, cl'OI1 provient .le rounmin 
C:răciun;designait,>clans lehmgage l'eligieux du IV-llme 5.11.e., periode d(,cisive dans l'hislolrc de 
la'christiflnisatidn delir DaCie,des jiQLessbnailtiqlles ariellJleS,diIfei'entes de cellesdu tertlle 
nlceennatalîs quiestliTa ha se des THeschretiellnes de l'Oceident(it. Na/ale, fr. Noin, sp,Ncwî- 
<iad, port. Natal), Dans l'aire llnguistique de 1aH,oumanie, le !IlotCrăcillll, speeialis6, pour le 
langaţ.(e religieuxgr,\ceu PactlvltemissionnaIre, d'UlfiJas {;t ele ses diseiples, designe leffait que 
.J esus,a. etc (ereavit) 'el qn!il'est lecreateurdc' font /'univers' (crea/orem esse'fo!ills, unfversae)o Ce 
tetme, avec lesllot<'Ss6mantiques snsmcntionnt,cs, aete garde seulemcnt Cn'l'OnmainleVreprescnls 
line 'creationslleeifique 'de la' Tomanit6 orientale daciquc. 

Apr(s le trÎ.oJnphc de la christologieort'hodoxe dans' l'Empire, grâceauzelp desml.ssioll" 
IlHÎt:esvcnusete l'espace,ca1'llato"danuhien,les lLotes aricnnes,dispaJ'aisscnt petlt·,ftpetitde sortc 
qu.e l.e T'OlllllainCră.eiun couvl;il'(t le rncme IYh(llorncne religieux, o.ecllm6nique;<I\Je $(,\5. synonyrnes 
()(ddentallx. La tUvi.sion poliliquC.ciel'Empil'e.Homaill· el, plus tarII; In s6paJ'ationcte l'Eglise 
oeeidentale de l'Eglise orientale n'out pas dCtl'ult I'Ullil6 du dogme religieux dans l'espace 
TOlllan. La conservation dece' termc rdi!Ziel1x chez les Houmains ateste, donc, non sClllement la 
continuit6spIl'illlcJlc' dact)"roliiali1e, eles Ballcnns anx Carpatcs mais eneore l'IUlile des so\\J'cc$ 
spirif:ueHe's I!Ve(',· la HOlllania oebldel1taJe. 

Vr. Le eyde des iCtes ehretienncs s'est suppel'pose li edui des f0tes ]laiennes, Eu tant 
que rnHro]lole des f6tes el!l'etienTlcs, le Crdciun synth(,Usc le eyelc paJcll des fHes c!'hiVl'r. Dans 
la sphere semantiquc du Cl'âcizlJl ont H6 fOl1ctiolll1ellernent assimllees les cOlllumes Ji<\es il des 
fHes telles que Bmma/ia, Sa IllI'!la!iu , la Nais,aî!ci; de lHilllra, idenUfi(;e \ Nalalis SoliiB JnlJÎt li>; 
I.arenlalia eL GOIllJlilalia, ainsi (lne (ies cOlll.urnes UetS aux CaleIidae de jallyier 

A.lI 'deblltieomme iilcarnatio!ţ cle,Je.sus, le NoeI ,a.ete,fClele6 janvier, le jour. de la 
naissance c!'Admn, muis les th601ogien y ont fixe r:tpiphaniefetallL lanaissance spiril.uelle.·du 
Cli.rist:· Apres. un .certain temps, l'li!rl1,ise ascpare la.naissaXH;edu corps de In llaissnn,'e. spirituelle 
parcCi'(luec1e, .pe·upJtl1IcUCOrnpl'cuait..pas'Ja diff{,!'\mc\\ entce, ees deux fetes, ".Qn a· d&place.la ,fete 
de la nuissance du corps au 25 cle.cembre, la il la llilis,allee,dlldi.e\l.Mit)lra, identH.ilk 

ofj'icle, 

5 - Lingvistica 
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tlennes s'estrealfse petlt a ptit grelee au j:>restigcde Ia fele de No ăl: metropolis [estottuu etraussl. 
en ralson de I'Identlfientton de Noi'! avec la nouvelle anneeece lestnsttque.' Le Sacramentarttni: 
Interprete pal' le pa pe " au V-eule .si(e1e n.e. commenccpnr Vigilla Nattoitatts. La.rete 
du NouvetAn sera d,place;; l"er [anvler plusleurs slecles apres : en Itnlicnu X'll l-eme, eu Franceau XYI-i,ulC., eu Husste au XVHI-eme siecle,sons Pierre le Grand . 

• L'Iglise a rernplace of1ieicllemejjt IesfMespalcllllcspardt's rete!; i'hl'cliemtesnmîs, .l,lieil 
que les. prehtis chret.lens les atent eornbaHHcs, des rernlntscences paîennes ou tsurvecu jUSqLl',) 
present dansIe peuple. 

VII. On peut affirmel', surTa base,lelnphol1t'liquel'l (le la morphulogţe hitoJ'IqneS" 
rcumatnes que le tr-rrne Cr ăciuti est heI·!te du .. lathl,.aHs fIllereshl\'t', raiscn rtn fnitqlte les 
trtllSf()rmati()ns phonetiques ,.et ln()rphologiqlleCJ:lli menent decreatio. ". clikÎlll sexpllquen l, 
BMIS eqllivogue, sur le termin dUŢoumain .;la periodede Iormntlon et derlxutron dr h Imnie 
actuelIe rcmonte il cellede la form:lt!oll meme du ro l!llla in {V emc V Ileme s.) et f011fi?ue 
Pt'lldHllt 13 periode commllllC des diale,ctes du Toumllin(VUI-(\me-'-X-eme s,) jusqu'i!.,'elle d." 
la chrislianisalioncies slaves (lX-hnes,) qUi)'()lll empl'Ullte HOIlllJ:linsnvee lin phonetisIllt' 
similail't' (Ie)lllgare kracllIl) ou bien ]'ont traclllit(le nIsse RoJdl'slvo) \ parUl' duvcfbe lod!l, "naltre·'.· , " 

1, DansHou hiioir,; plillelulire lcfolkIol'e rdllllUdl a gal'de fIi'!! croyu!1ccse}u'etiellncs 
de latine. Crâcian est un pel'sonnage qui reflMe, fiualerncnt, le mythe de JesU8"pllIlS 
les. eal1ţiques i1appraît yomnlcpersonnage reliţ;ieux., ean911jque, mais aussi eOtume pel'soimuge 
laIqne, diffrenţ du 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, Cctte dCl'Ili()rehypustase .[Jll.llcr;SOllll\WC. n'.l! ll<l8et4 etudiţe jUS(1l;l' 
peS)lt. elI relatipn.ayec l'llistoire .. du ehl'istianisl1Ic.Certnjn n(jels.e().l)lpgonjqpf's l'p('mnillS 
rţ'fletentYinca.rrjatiHll.c[u I'iis l,t laer{;ntion,fle I'{;nives enillvcrsemt, pnrrapP()r-t}\ la IJihle 
l'tlrc!fe ch!"lJ,Olqgique ;la roncl\oH de CJe(lIor ll1,uIldi ,d\l, Pati:!, est .attrlbuJe i) Fllius .. ],In(s'a;it pa 
d;;. d,M0rmaM0l1S . "heretiqueş" eli' crcatcuy pppulai\'c Illais dIl. reIlet d[;· eerţ,ail)S, cOllcept.· de l,t 
doctrine christologique, propagee,wIV -clue şic('le n,e, plU' 1'qvelIw:' fîoth UlfiIa .etes di5eIplr.. 
paus ltlteştanwnt d'Vfilas, le.Chrii'te.st ).111 deus eL, .'ll .la foi5, un ţleprq'. Y.lllfldC Dau 
l'csP.l}t:qprotochretien,Ja elecle-"o 1'1 HaU 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)r eertaips !loels c(jsrnogoniqllCs l'ouHlal1fs,.rej]fo.ve,.dans une aut1'e.f!erspeeUVl,l(,sflPtes ,5nlHn: 
tiqtlC" du tcl'lUC Grâ,iwl (jui)lIuminae, sau.> (qqlvoqut';, la continuijll 8pl1'itucl1e cIp po;uple •. j·0ll- . 
mnlll de l'epoque pyotoelll'cllenne jusqn'il pl'e,;enL 

IX. J.xpeuple rou ITlH in. est le plus aneien.dc,; pe.l)plequi vivCIJt aujolll:d'lwisUTlcţeni:' 
toin\ ou lluLollr delavieillc Daei.e. Les HOllmainssont n4s .dacO-I;Ol1lltinset, .en. mCl11ct.elllps, 
rhreticns ... Aussi les pellples slaves, chrisLiHnis(,s HH X L-erue siecle, \Jl1t7ilS., Clllf!l'Unte.s le mot Gră- 
CiUlI, en le tTlodifianl. phont:tiquelllent. desnncetl'c.s ,tlesHoulllHlllS qui (mI co"Hl1ucjl(mwnt hallite 
leterriLojrctle laDacie etqui riltllill'ine(\rnnllon dQ .]eSUScleplIis)eIY.ClIl(:sii,ele lUI, 

La latinite etleehristiaulom<l oul. Me ·1 escoorc101'\n\cs (jLIiunt tlOluolidtl I'lJnitcnalionale 
et>laeontinuitespiribuelle du peuplel'ollmain((e l'el.qpedacocrourm\inc jusqu'âpresent, plu" 
nomenes incontestabies dans ]'histoil'e de la Romania oricntale el de la eiv!Hsatioll europeelll1c, 

l'aerlltaleaUlerc 
UnluefsUatea ,,:1/. J. 
laşi, BUlw(lrd!II.(.:opou, Il;, 11 

RepI'oducemmlli jos Eplstuladc lide, vita el oM/LI Clrilat' scrisă de Auxentimuiin DUI'os 
torum. pehtrw următoarele motl\te : 

LAce(\sUl<epistohl H 'lui Auxcntius, I'Rl' editată şi valorUieatt1 ,în cultura românească, 
aduce' argunHl!lte lingvistice, sell1antlct! !şi istor!ee 'pentruhlilllll'jrea' etll11ollului· eare.s.tă la 
baza ,feNnel1tllui' rOrllânesc CNlcillfl. 

2 .. Este nil ddCumel\j:)eate renectll.lnrailea ver1(Ue1i it Cl'e1tIlllfnulul. df1 ilec(Huli rv de 
pete,ritofiuldac?"l;()[narl uiT; nordul şI udul DunărIi. !.l1această etapă;otoereştinismul. nu era 
plirortodox,nici sepamt de goţi şi nici de sorgInte populară, ci de rang"illi!lionar şi pa&toraL 



Pole!tlibli dintre ortodoxism şi arlanlsm.a dusIa ertstaltzarea dogmeI Trinităţii care se află In 
testamentul Iul Ulflla tn . vartantă semiarlană. 

B. Este un izvor important pentru Iutinapopulară . din spaţiul carpato-balcanlc (preferăm 
această. slntngmă In raportcu "hitinll balcanică'tpentru.eă Ulfi la şi ucentcilsăl anpredicat pinii 
la GUl'paţi) Care stă la hazaHrrrbfiromâneşt.l (veztH. Mihăescu, Scrisoarea/ni Auxentlus,izl!or 
pentru lalttiitalea balcanică, în Omaqiu luiLorcu Iorâan, Bucureşti, 1958, p, H07-' fHO), 

"1. Auxentius este un scriitor daco-roman cu un stl l doct şi elegant, format ltl,şcoli .re- 
tortce. Limbajul său ,'cOlUll!tl'!tt cu latina clasică sau, postclaslcă, eclezlastlcă suu.Ialcă, ne..dez- 
vălule un scriitor tnstrult şltalentat (de altfel, tineri deIa Dunărea de Jos .. mergeauIa studii 
h1 Romn : Vezi Hleronymus. Epistula XL VI, 9). 

Textul EplsllllirHniAuxentills; reprodus de noi, fi fost publicat însoţit de t.raducere.ide 
latinlstullorguStoiall, In"Blserlca Ortodoxă Română", LXV 1, 19:î8,nr, 7,- 8, după.edlţta lui 
FI', Kautfrnann, tipărită la Strasburg, în 1899. 

AlJXENTI DUnOSTOHl;;NSlS EPISTULADE FlDE VITAET OBlTU ULFILAE 

NanI et orlen tempel'l'exi8sc. mernoralos epjscopos cum. tjJfiln eplskopo ad,. crllitatunl 
Theodosl Imperatorls, eplstula deda < rat A.Il:!'",!/1 episkop! Dorostorensis, ibloiu: imperatorem 
adlss.e;;w1que ei» prouiissurn [uisse conciliutn, , .. ' . . , ,..' > • 

Brut quidem U1fUa couoersacioneepiskopus sa lis Pr-> eloqnto >. valde decorus, vel'eeon\,es, 
sorCristi,dflctOl'llletatls ţtl!l't:cJicator veritatl,s. Unulll solunl vrUln.dcnm. Pjltrem CrisV, seT.l!lj 
dum ipsius Cristi magistt'l'ium satis aperte et nimis evidhrter vllJentiblls et nolentibus m:eUsare, 
Hl.U1H[lwmesltl\Vit, se1eus hllwolllm venun demll., s(jlum esse ingenitllrnJ siny prineiplo,slne 
fi)C, ,scnpitcnuun ; sllpernlltll, suhlirnem, slIper'iorern; auet{)!'Cm ultissirrlllm, , .on.llli ,e,cUentlae 
excelsiorew, <omnl ,qpieIlti(le sapienliorenc;:.·, OIrIIi bonILat! .meliorem ;intel'llltnattlm, lncll. 
pll.yilenl;. inyisiyilem, inl1H'IISUln;. inmol'talem,. iIC9rrpptivilelIl ; incolIln1ullicayilIf1,. sl!tJstantia 
incol'poralcm ; ineotllPosituln, simplieem ;inmutavllern, lW\ivi5um, inrnovilem;!nindigen.tellj ; 
inaeeesivilem ; illcjsşum ; illl'egaaLt\m ; illcrealum, infet\lm; perfectunt inÎ1)!l}llariate.ex- 
tuntem; incomparavi!ileroqlnibus maiorem etmeliorem,qui cum esset solns, llO.ll ad di\risignem 
veI diquuinutiqucm diyinitfltisslIag, se,(,ad ostcnslollcm honltatis et Vil'tllt suaesoJa vo)untll.te 
etpolestate, JtlpaslvUi8 lnBass\yilltH, iucorruptlyi.1is ineorruptivllitel' etlnmovilis. lllftlqviliter 
unigellitum delll11Cl'cavit .eţgctluit, fecitet fundavlt.... . .•.• .' ... , ..• 

ŞeclludllHl traditloIlCţU el auctorilatem l.ivinal'um sCl'ihtlll'arum hllne seC:lllld,lll.n delI)let 
Olue;orem (mllillm a patre .e:t post patrem ?t propter plltl'Cln et ud glorium p.utis CSS{llll!m- 
qlljlm eCfavit ; Hcd et magnum deum et magtlum dpminum el lHllg',mw regelU.etmagll\lm'H1yste- 
riUll'\,.magtlU\1l lumen dmarţ{lllIl1.pO{llificnil Wedic(lvit domlnW.fl provi80]'elll,eţleislator€.r, 
redcmptorem el salvHtorem, ])::1. .. yenilwlI anii: OJ1Ulia8(11pt.lla, 1()llllS cl'catiol!isapctl'eJll,yivorum 
el. 1110rtuoflltn illstLuni.lltUCf)lll, tuaiorc.1I1 hahcntern, deqm, (,t pall'em s\lum, i;ecunduul. Sunc\.IIIU 
e\'aJlgeliprn gempcl'lltaniXYKla' it, ([ula OlIlou\tUlrU'lInl oeUvj]ern et exeei'abllem, j)l'abatll el ller- 
verSt.ull professlollcrn .11 tdiaholieam adlllventionem. t't. derHOnioru m doetrillam,sprcvi t .. et. ealcavit 
et.ipse seiens .. (j[ !lobis tr(j'dens, ([\lod sÎ.l1rllgt,niti.clellnfatigabilis virtns .cuelestia et}cr-l'cstria, 
invlşivilla ei 'visivUia Pll1qi;tfal:ilcfecisse .l\Ol1ete prcc!ictJ.ttir et a nObIs, cristian!!, illt'c et. fidelit,er 
el'edltur, qllan: dd p,\tl'is inpassivilis. virtus unllm sibi fiJium proprium feeisse non. credatus? 
sedf:tChnoeusiaJlOr;tlJl1 er.rorem el inplctatcm flevit etdevItavit el ipse de divinis scribtul'is euute 
instriltuset.in ulul.tis COITFilHs •. sanctonllnepicoporurn .diligentcr confil'lIlatns et per scrmomlS 
et .traetatltSSltOS oSh:ndit,dirferentiarn. C8se (1ivittittispatl'lset fiii, clei •. ingenit! eL deI l1l:igeniti 
(:t patt:cm (luid('ll\ .cl'calorem esse l'l",ato'is Hlium vefO creat?rem CBse totius cfeationis; et patrem, 
esse ([eum c!onliui, fililllll alI tem delpq esse unlvl'l'se erealul'e. 

Qua propter HOlllo\lsianorum sect.am destrl.lehat., fIuta non t:OnfnsasetcOIrerelaspersonas, 
sed diseretas et distinctas credebat. Omocusion autcmdissipator ([uia non conparatas res, sed 
<tHferentesadfectu's deferldebttt et fililllll similemess{\ patIt suouonsccun<lum Macedollianam 
fmtl{luţellLnm pravltnteill et p!'l'Versitutem contra SCl'ibtul'lls dicebut, sedsecundum divlllus 
seribtllfUs·,· et tradltlohes. 

Pruedi(\llt!one veI; expositioncsuH O!\lucs l\aeretic()s non' cristillllOS. sed untecristos, ·w.m 
!lIollsed it11pios,noIi reIigj()$ossed ihl'eIigiosOs,l!O!l timomtos sed temerarios, uO!l.inşpesed sine 
spe,' IHJllCultol't;s dei sed sIne (lco csse, non doctores s.ed seductol'es, ;non'prediclllol'es sed prer' 
varicatol'es adserelmt, sive .lVlalllcheos, slve .\\larcioni.stas, slve J.lontullistus, sive Palllillian(), 
[sive Psnhellillllos 1 sive Alltl'oplanos, slve Patrlpll.,$iallOS, sivc Fotinianos slve N()vntlanfJ, slve 
DOllatinuo, .ive Omou"Janos, sive Omocusiallos, sive Mnc(:donint1os, VCI'C, ut apostolOI'UlU !lemn- 
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l:ttOl" et, marLvl'lllU .imllntol', hostis efketus ereticorum .prabam corum, ductrlnam repel lebat et 
populurn rlel edificat. Iupos el cancs malos op erartos effugabat el gJ'pgcm Cristi per 'gl'atimn 
Ipslus ut pastor .bonus curu. omn! pruderrtia et dlllgent ia servahat. . " . 

Sed et spiritrun sactum non esse nec patrenr uel' filium, sed. a patre per Hliu/Il ante omnla • 
Ia.ctum ; non esse primum nec SeCUIlr1Ul11, sed· a primo per sceundum: in tertio gradu subSt1tutlltll; 
non esse ingenitum ne« genjtum, sed ah ingcllitQ .per unlgenitum in tertto gra!lu creatum SCClJlh. 
c!UIl1 cvangchcam predi.eatimJem· el apostoltcam tradlttonem saucto .Iohanne dieenente ; omnla 
per' ipsum facla sunt et sine ipso. Iactum est net: unum ; el heat.o Puulu adserente: unus deus 
pater ex ([ilO' omnta- et urius dorniuus .Iesus ·Cristus per quem ornuia -adprevnbat. 

Uno cnim dco Ingenrto extante el lInn domillo 1ll1igellito. dco suhsislellte, snirltus sanet).ls .. 
udvaeatus net: dells.nee dOminus. potest t.Hei, sec! a dco pcr t!omiJlUlH.lll esse.t a).ecpit ; non au('tol' 
JlJ'.que el'ucator,:set! inluminator el 'sanetifi'eator li.oetor et dllcalof; aclllltor el·ppstulaLor, pre . 
tor el informator, Cristi minisler et gratiarUlll diyisor pignns hel:edillJ lis ,ii!' q!10 signati . sumus 
in dicin redt'mtionis, sine quo !lemO polesl rli('ere dOllliIllllll JesulH, upostolo cUcenle; llClIlO 
potcst <licere domiilum JesulU !lisi il! ,,>piritll 8;11)('[0 el Cl'isto do('nle : ego Sllm vitî ei verilas 
el vita, llfmo venit ad patrcm nisi pcr !lIe. 

Er.rJ.o hi silni cristiani qni in spiriln el verl·Lete 'Crislul1l adoralll ....... ante, el per Cr!stuili 
('L!JJI eLi !{'('UOllC tIeo patr! gratia,> ngunl. 

.' Ilacc et Ili', similia exseqm:nle qundragillLLl llnnis in cpiscopatu gloriose Ilorens aposlolien. 
gratia gi'ceQl11 eL laUnarn ct golicnt11 Iil1gl1Mnsine illtcrmissionc iit llnL\ et soIa cehia Cristi prc- 
dic'lwll, (Iuia ei UIl:J. est ecleshi dei vivi; dohtmua'et f[rt112nll'lTturn verilatis; et uI1Um ese gre gem 
Cristi, domini et clei nostri, nJelm cullurmn et 11Jl1lttl aedificinm; llllmn virginem et nnam'sponsam," 
uriain reginaln; H un am vineanl, llllDll1 d0111!lin, lllH11l1 tcmpll1l11, mmrn eonventml1 esse eristill- 
nor't:IJ't, : (etcra vero omnia' cOl1ventlcnl'a non eS8e e('lf,sia !lei, seci SYll[J'gogas 'csse satan'u'c 'adse\'ehat" 
et ·coittestabatur. . 
: 'Et,hncC' o.mula de (Ii"illi, seribtlll'is CHill (livi5S(' ct no !lescriJlsisse, qui legll, intellegat ; qui 

el ip'ifs fril.\ils ,lingllis plllre' tmclatus:et JIlullns interprtatiolles vo]entiblls' ad 'ulilithtein et !1d 
lIc'diflc:1tiolll'm, sibi a(I aflCl'llHlll I11cmorinm el mercedem posf se deteliquid. . 
' .. ' Quem con<ligne Ja!1(lare non Sll{fil'ÎO H pcnihis tacrre Ilon andeo, 'cui 'plus offillÎ11rn ego 

mia) di:bi,ol',:(llJaIltum et amplius'in rnc']3borabit, qui llle li prima aetntc' nicu il parelltlbllS 'meis 
diSlip\!lu'rh sus('epit et sanas litLcras (]uel1it el veriLa! ('111 manlfeslavit et per mfscrfconliam ([fi 
el gtjtiam Cristi {,t ·eanulit.cl' el spjrilalitl:r et mil/lI! SHUII" in firle <'dl](·avil. 

Hic !lei providentia (·t Cristi mi'idieordia proplet'll1ultOI'l1Jn sft!ulem Îl! gel1tt Goihof'ulIl' 
de' leetOl'C trigmla nrlllOl'l1)ll episkojlll'i c&L oi'(jinatus, ul non solnril essct heres clei et C'oJleres 
Crsti, sed el in hoc per ;;1'» I Llln erist i illlit:ll.or Cristi el sarictofilrll CiL1S, . nt qucmadmodlliil 
siln,;tt.ls David tri.illla· [{ 1l110nll1l ]'('x' el prof,'l a est eonstilllllls, nI rrgc'ret 'et doceret populul1l 
dei el filfos IIi5drael, Ha ct islc !wa!lJs tHll1quam profeia est manifesLal.us 'ct sacerdos Cristi orJiÎln tus, !lt rege.ret et corTIg'cret. [l't 1 c!o('(']'cl eL neclificriret gelltern GothOl'Ulll, Quod et dco 
vo'rf'tlLe el Crisio fl.llcsilhnte p('!' lllinister'il1lJl ipsins ar!mil'Uhilil1' est aolnpletum; ('[ 'sicuti .lasei 
ili Aegypto Irigilita anUOl'lllll ('s( ]Uimifl'stntlls , :.; .. ' .. " : . 
d ([lIemndl1lo(]'[I(l1 do;ninlls et d('J!s ](0.,(<,1' .1"5ll5 Cristus, filill <!('i. trigin'la anilol'lJl11 s('eulldulJl 
q!'n('llI ('ollslillrlus ct hllptintll ('(li'pi!. eY:lngelillIJl predica!'e el, illii'mns hominul1l jjasccre. 
inl et iste SllllClus ipsius CrÎ';j[ dispnsitiolle el oreIinatiune [el] iil t'nme et pCUllriu'prellieaUonis 
i!i,iiffeTeJlltT ngclltem ipsHln gen tem (;othorUflI secundllIll evallgi>licam d npostoliealll et '1il'O-' 
reti'el'J)ll rrgllhJJ1l emendavil, eL vilit're ('l crisl.ianos 'iere cristianos esse li1HlJifestt1tit H 
mu.1tiIlliC:l'vit. . . , 

L'bi et f:X jnvi<lia el 0l)eraUOll illiJllid lhuuc ilh inreJig;oso el. sacrilego iudice r;6th()rum 
tyraIlllil.:,o terrore in vt1rharJcll-c!'isLlnlJl.Jl'UlIl perec]jlit) st rx('Hlla,lIt ;.t1t3iUl fIlii lI1aIe facere 
('upleh'al, llolens fqcere })el1(' , ),l, fjWN; dc,idenlbat prcvi\ricnloJ'e'i facere el ,leserlOTe, Crtto 
opitulanle el propugnantc fiere]) t COIlJ'O'lSOl'l'S, III, pel'secuior ('ollfuncleretlll' ţt (lUI'. 
persecutiollcm palielJ:Jntur cJr()n(H('lJtur, lIt !li> <lui tellllalJlt vilc(·rG.Yic(l!s (']'ubeecţret el qili' 
tcrutubuntur vlc.Lo.l'es gauderent. .  .. 

'1,;])i eLl)ost mu!tonnu. scrvorum !:l Hndllannn Crl:;U gl()riosum IVHl'lyriUIll jlllll1in!lte ,ye- 
hementer ipSa perseCuUone : COI1Jllt:tiB f.ept\'lIl a.unis tn11t uHlmor!o in l?iskopq.tll Lsuprndtcl ,IS J 
sanetissimns vil' bealus Ulfila cum gmncli pO}Julo con Fcs,orUlll (le v:nbarico pulsus in ·solo Ho- 
manle,.:alhuc beall', memorie Conslallti.o ,princilJe, hOllorifiec est. SUSfwptJlS, lIt sicuti .dt'lIs per 
Moyscll1 ,de,pot('uLla €'L vietlenLi:1 liumonis .. d Egypliorurn popululIl Sllum lilJemvit el. pcr ·l)lar. 
trunsire tecit et sibi scrbil'cprovldiL" Ha el per sepe dictmn (Ieus (ol1fesoJ'(;s s:mcJi.fili sui uUigcllltj'. 
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de vurbarlco Iiberavit el per Danubiurn transire Ieclt el in montibus secundum sanct.orum imi- 
tat.lonen sibi servtrc. 

Deqens cum suo populo in soloF\ol11l1lliae absquei l lis septem a nnis Ll'iginta et trlbus aunis 
vertt atem predicavit lut 1 el in hoc quor.nn sanctorum imitator erat cnn tiuunvit. quudragiuto 
n nnorum spatlum et t.empus ut mult.is .. , .. re , , ,.'.', , c vita, 

QlIi ClI111 "recepto iripcri aii conplet ls quadragint.a annis arl Constantmopolltanam urbem 
ad disputa tiouem quidcm contra Pncuruat.omacos pcrrexit cI cnndo in dotni ni dei nostri tiotni.ne, 
ne Cristi eclcsins si/li Ci Crlsio dcditos rlnceren l el infestarent . ' at el ingressus ",t. supradic- 
tam civlta tem recogiLalo ah impris de statu eoncllli, ne ;Jrgllcren[nr miseris m iscrahlllores 
proprio iudicto damnat! el: perpetuo supplicio plectcnrli, stat.lm coepil. infirrnari, in qua infir- 
mitate susccpt.us est ad simlllturlinem Elisei prophct.ie. 

Considerare rnodu oport.et meriturn viri qui ud hol' duce domino ohit Conetanl.inopolim, 
imrno vero Cl'istiauopolim, nt SHllctus el inmacnJaLus saccrcl.os Cristi il sanctis et cOl1sacerdotiblls, 
a di;:;nis digul1s digul' in tantR[lll] multitudine[ull (:ristiallorum pro meritis suis mire. et gloriosc 
hOiiorare.t.ul', ([ni et in exitu sua llsqllC in ijlso mortis llIOmcnto per testam.cntum. Helem saum 
describtam pap1l1o sibi cl'cdito dcrcliquicl. Ha dicens : 

Ego Ulfiln episkopns et cOl1fessOl' scmpcr sic eredidi el in hac fide sob eL vel'3 tra:;itum 
facio ael dominul11 meum. Credo llnurn esse deuJll paLl'cm ; solum inge,niLulll el. invisivilem et 
in lllligeniull1 filium eius, dominum el demn nostl'lul1, opiIicem el facLorem universe creaiure 
non hahentem similem 8\1U111 ic)eo \lUUii est 0111l1i\1rl1 dells, paLcl' qui el dei nostri est dens et 
UUUlll piritul11 sanctmrl, virtlllem illlumin:lI1tem el sanclifie<111tem. lI! ait Cristus post r0",11'- 
rectionem oa aposlolos Sl105; eecc ego lnitto promissulll patris mei in voI);,. vos autem sedete 
in eivilatcm IIierusalem, quoadusque induamilli virlnte[l11] ah alto iriem el accipietis virtu- 
tem supervenienle[m] in vos sancLo spirilu uel' deul11 nec c!o)'ninuul sed minislJ'um Cristi 
fidelcll1, nee equo.lem sed sllbrlitUlll el o!Jocdicnlern ill cllnnilms filio eL filium sUfJditum el 
nb()cdieniem suo in ol11nibus elco palTi eiquc similcl1l SCl'l.lII.dm71 scriNuras ." 

" , 


