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CĂTRE CITITORII 
În scrierea de față cercetez vechimea creștinis- mului în Daciile Traiană și Aureliană. Se dovedește că până în secolul al IV era deja r&spândit creş- tinismul în ambele Dacii și în jurul Mărei Neore, că avea o Ierarhie regulată, că a existat ȘI O ere- sie periculosă, a Audienilor, că sediul principal al lerarhiei era în Scyţia minor-Dobrogea, la Tomi Con- stanța de astă-di. Până la finea secolului al I II nu se aședară încă în stânga Dunărei nici poporele Sla- vice, nici cele Hunice în Jurul ţărei nostre, Dacia Traiană. Abia cu începutul secolului al 1V năvă- lesc în Dacia Traiană Goţii, cu tote ramurile lor, unde se şi creștinară atât Prin populaţia locală, Cât și prin sclavii din F'rigia şi Capadocia pe care îi luase din Asia Goţii în invaziunea lor în acele părți. Persona care a conlucrat mai mult la creș- tinarea Goţilor pe pământul Daciej Traiane este Uifila, capadocian de origină, şi care cu dreptul se pote numi apostolul gintei Gotice. Din causă că o parte dintre Goţi primise creștinismul, o altă ra- mură a lor, mai numerdsă, ridică persecuție asu- pra creştinilor din Dacia Traiană. Atunci Ulfila cu o parte din populația Daciei Traiane trece peste Dunăre în pămentul Romanilor și se așadă sub po- lele Munţilor Balcani, spre a scăpa viața creştini- lor, al căror păstor Şi episcop era el. Curând alte 
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certe și r&sboe ivite între Fritigern și Atanarih pro-: 

vocarâo nouă persecuție şi mai cumplită asupra Creș-- 

tinilor, cândare loc o a doua emigrare peste Dunăre, 

şi în care mulţi creștini au primit cununa marti-- 

rică. In fine a treia emigrare a avut loc, când con- 

ducătorii gintei gotice aă făcut causă comună COon-- 

tra Imperatorului Romanilor Valente. Cu acestă. 

ocazie iarăși creștinii sufer noui prigoniri și mar-- 

tirizări. 
Scopul mei, făcend aceste cercetări, a fost ca. 

să dovedesc pe deplin că noi, vechii locuitori ai Da- 

ciei Traiane, nu suntem de eri de a-l-altă eri cres- 

tini, că îndată după epoca apostolică a fost se- 

menate ideile creştine pe malurile Dunărei că în fine. 

-pela jumătatea secolului al JI] era bine cunoscut 

creștinismul, că în secolul al IV creştinii din Da- 

cia Jraiană suferiră persecuții cumplite din" par. 

tea Goților, când un numer forte mare dintre cre._. 

știni primesc cununa martirică. O dată constatat a-- 

cest fapt, nu mai au cuvînt nici Slavii, nici Un- 

gurii, nici Sârbii saă Bulgarii, să mai susțină fără. 

dovegi că noi am fi fost creștinați prin Ciril și Me- 

fodie, adică o dată cu ei, ba unii dic încă, că am 

fi primit creștinismul prin ei gi dela ei. Nu eraă 

aceştia încă nici veniți pe aceste locuri în curge- 

rea întregă a secolului al IV. Lista de numele mar- 

tirilor ce o dai, mai probeză că marea majoritate- 

2 acelor ceaă suferit martiriul, eraă de gintă Ro- 

mană. 
Alăturez şi o schiță de hartă a creştinismului din 

Dacii, după datele pozitive din Istoricii Bisericești. 

Rog pe cititori să insiste cu deosebire asupra COn-- 

cluziunei mele din acest studiă, în care se preci- 

zeză rezultatele la care mai condus în mod obiectiv 

datele istorice. - 

0. ERBICEANY, 

    

   



ULFILA 
VIAȚA ȘI DOCTRINA SA. 

INTRODUCERE. 

După o tradiţie universală admisă în Biserică, întâile în- cercări de a converti la învețătura creştină poporele bar- 

barbari ai fost cu totul deosebite de acele de la pop6rele civilisate. Pe când în lumea Romană creștinismul s'a sta- bilit solid, în lumea, barbară n'a prins rădăcini puternice de cât mai târdiă. Acestă întărdiere în propagarea, crești- nismului se explică prin faptul, că predicatorii în lumea, barbară erai cu mult maj puții și n'aveai în tot-d'auna urmași spre a le continua lucrarea începută de ei. Apoi, lipsa de relații regulate între barbari și Romani, persecu- țiile care ruina creştinismul născând, necesitatea de a r&s- pândi și termina învingerea creştină chiar în imperiul Roman, (Gte aceste cause ai făcut ca lung timp să fie uitate na- țiunile barbare, Și se lăsară acţiunea predicei de peste ho- tarele romane la încercări isolate și prin urmare adese ne- fructifere. Persecuţiile însă Și edictele de prescripțiune ai 

pitalitatea. Mulţi din acești fugari se aședară stabil în a- cele localităţi. De atunci poporele din aceste locuri se pu- seră în relațiuni cu provinciile Imperiului prin creștini, ca, Etiopienil și mai ales Goţii de rasă germană. Aceștia, începură a forma mari confederaţiuni pe malurile Rinuluj Și ale Dună-
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rel, Istoria ne vorbesce de Franci, Germani şi Goţi. Din aceste 

trei confederaţiuni, aceea a Goţilor din țările Daciei Traiane a 

fost cea întâia ce a primit creștinismul. După t6tă probabilita- 

tea, rasa. Gotică sosind din Orient în Occident, s'a deosebit în 

două triburi: Unul se îndreptă spre Nord ş'a ocupat o parte 

din Scandinavia şi litoralele mărei Baltice, până la Vistula, iar 

-cel-lalt, sa așezat spre marginile Dunării, în țara numită 

Goţia și Sciţia mică, care-i Dacia Traiană și Dobrogea 

de astă-di. Acești noui locaitori ai țărmurilor Dunărel ș'ati 

perdut cu totul caracterul lor Germanic prin raportul lor cu 

- Tocuitorii Daciei Traiane, coloniștii lui Traian, şi cu Sciţii, pen- 

tru că Goţii primiră obiceiurile și moravurile poporului în 

mijlocul căruia venise şi se stabilise; de aceea cea mai 

mare parte dintre istoricii Greci şi Romani nu vedură în 

t6tă populaţia de cât una și aceeași rasă în mulțimea mixtă 

aședată pe țărmurile Occidentale şi Septentrionale ale Pon- 

tului-Euxin, şi malul stâng al Dunării și sau numit toți cu 

numirea comună de Goţi. Elementul năvălitor, fiind în ma- 

joritate, ati dat și localității. numele lor. In urmă triburile 

Gotice stabilite la Nord se pogoriră de asemenea spre miază-di 

și împinseră pe fraţii lor pe țărmurile Dunării. In urma a- 

cestei mari mișcări a neamului Gotic, țărmurile Mărei Ne- 

gre erai ocupate de la gurile Dunării şi până la. cele ale 

Donului (Tanais) de rasa Germană. Pote că de la acestă 

epocă încă Goţii carii se stabiliră pe țărmurile Dniprului, 

sat divisat în Vizigoţi și Ostrogoţi, după posițiunea lor la 

vest saii nord a acestui fluviu. O altă rasă Gotică, venită 

în urmă este cea a Gepizilor. Stabilită difinitiv pe la finele 

secolului al II-lea pe marginile Dunării. Goţii se puseră cu- 

rînd în relaţiuni cu vecinii din imperiu, carii erau în ge- 

nere creștini mai ales în drâpta, Dunării, unde erau oraşe 

creștine și populaţie creștină Mai mult, creștinii din impe- 

riu, persecutați de Imperatori se refugiati la, barbari, unde 

ei puteai în libertate a-și profesa credințele lor religi6se. 

„Aceştia înriureau de asemenea, adese chiar fără voința din 

partea lor, asupra traiului barbarilor. Apoi invadiunile ce 

Vizigoţii făceau peste Dunăre ai adăugit simțit numerul 

creştinilor din Dacia Traiană şi Sciţia mică. Acesta s'a 

întâmplat mai cu s6mă sub imperatorii Valerian şi Galien, 

când Vizigoţii ati făcut numerâse invaziuni, ei străbătură 

până în Bitinia, cutreerară Asia mică, devastară bogatele 
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provincii, ale Frigici, Galatiei şi Capadociei, robiră forte 
multe familii, în mare parte creștini, din patria lor şi-i a- 
duse în Dacia, Traiavă şi în Sciţia. Acești creștini captivă 
printre care eraă şi preoți, ai exercitat o mare influenţă 
asupra spiritelor Vizigoților. Aceștia, sclavi creştini, îngri- 
ja de bolnavii lor, de casele lor și puneaă în practică, prin 
o viață curată şi nepătată, divinele precepte ale Mântuito- 
rului. Acestă predică prin fapte, preludiul predicei dogma- 
lice, apoi viața, lor curată, purtarea lor plină de fapte bune, 
blândețea caracterulul lor utrase pe barbari la dorința de 
a se creştina. Vizigoţii se simțiră naturalminte atraşi de 
către sclavii lor creştini, prin serviciile dilnice ce aceia pri- 
meaiu, prin purtarea lor model, prin sfințenia uimitore a cre- 
dinței lor. Ei volaă, ne spune Sfintul Vasilie, a poseda se- 
cretul acestei influenți misteri6se: atunci li s'a făcut cunoscut 
Dumnedeul necunoscut, care le inspira, creştinilor tâte 
aceste fapte, obiect al admiraţiei lor naive. Goţii dădea prin 
religiunea lor națională un cult forțelor neînţelese ale na- 
turei, ei se deprinseră cu ușurință a crede şi a venera pe 
un Dumnedei, care le arată puterea sa prin energia haru- 
rilor servitorilor săi. Și credură, adauge Sozomen, că'și vor 
câștiga pe acest Dumnedei favorabil, dacă ar imita pe 6me- 
nii ce-l recunosceaii superiori și dacă ar închina pe acest 
Dumnedeii mai puternic de cât alţii. Deci ei rugară pe cre- 
ştini de a-i învăţa aceea ce el trebueai să facă, și curînd 
o mare parte din ci primiră botezul și intrară în Biserică. 
Ast-fel se formară o creştinătate barbară la nordul Dună- 
rei 1). 

Acestă convertire subită, ce este un contrast evident faţă + 
de resistența păgânilor romani, se explică prin caracterul nf 
general a rasei Germanice. Exista de fapt la acești barbari i 
un spirit forte serios, care se revolta la vederea licenţei 
Romanilor, mai mult, rasa Germanică despreţuia Statul, 
care tiranisa individele, ea favorisa spiritul de independenţă 
şi prin urmare asociaţia liberă, ea scia de alt-fel a res- 
pecta familia care avea la barbari o basă aproape creștină. 
Acâsta nu însâmnă că rasa Gotică era deja civilisată. De- 
„parte de acesta: ea era barbară, pentru că nu cunoscea 
încă nici artele, nici agricultura. Cât despre cestiunile re- 

  

r 

1) Revillout de L'arianisme des peuples Germanique. pag. 18. 
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| ligiose, ele ocupat "puțin loc la Germani: Credinţa lor în 
„nemurirea, sufletului și r&splata, în o viață viitâre erau, este 
adevărat, forte vii și forte hotărite. Dar formele rare ale 

_cultului lor se cufunda, cu cele ale politicei; ei n'aveau nică 
edificii religiose, nici preoți, nici simbole exterire. Acestă 
lipsă de forme sensibile nu probeză lipsa la ei a unei fa- 
cultăți religiose, existau din contră aspirații religi6se forte 
înaintate la acești barbari. Sufletul lor simplu, se dice, stră- 
vede divinul şi ce este de respectat întru atâta, întru cât este 
posibil, fără să se servâscă de forme pentru a-l exprima. 
In fine trebue să adăugim că mitologia lor n'avea acel ca- 
racter licențios al păgânismului. Ea ascundea amintirea, unei 
căderi a umanităţii și speranţa de o restaurare. Exista dar 
puncte de contact prin care creștinismul putea, să se apro- 
pie, şi aceste sunt acele puncte de asemenare între carac- 
terul barbarilor și creștinism, care explică ușurința, prin care 
aceste popâre s'a convertit. Cu tote acestea nu ar trebui 
să credem că acești barbari ar fi îmbrățoșat creştinismul 
„de odată. Numai cu curgerea secolilor noua religiune triumfă 
asupra tuturor dificultăților ce ise împrotivea mersului ef. 
Acest încet progres al creștinismului la Germani este da- 
torit în parte chipului după care ei aă fost câștigați de 
Evangeliă, și în parte însăși creştinismului ce le-au fost 
predicat. Poporele Germane, în adevăr, ai fost convertite 
prin diferite chipuri; pe când unii prin contactul cu creş- 
tinii din imperiu şi prin predicile misionarilor, sai învă- 
țat a cunâsce bine-facerile Evangeliului, alţii din nenoro- 
cire aii fost convertiți prin violență ori silă, ca în epoca 
lui Carol cel Mare, ba încă și prin interes, atunci când șe- 
fii lor, pentru a-şi asigura dominaţiunea lor asupra pop6- 
relor învinse, ai îmbrăţoşat creştinismul împreună cu supiă- 
şii lor. Dar pe de altă parte progresul încet al creștinismului 
la Germani se explica de asemenea și prin natura însăşi 

„a creștinismului ce li s'aii adus; acesta aii fost în adever 
catolicismul roman cu dogmele și ierarhia sa, pe care mi- 
sionarii li Pai adus; şi curind limba naţională, ca și aiurea 

Sa ai fost alungată din cult şi înlocuită prin cea latină. 
Cu t6te acestea în epoca lui Constantin, creștinismul își 

„găsise deja loc în inimele Goţilor şi transformară moravu- 
vile lor barbare. Sf. Atanasie zugrăvesce ca un. adevărat 
apologist triumful creștinismului așupra păgânismului; el de- 
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monstră cum Goţii s'aă convins de adevărul creștin si ra- portă că el deja au renunțat la moravurile lor barbare, că €i nu închină mai mult Dumnedeii păgâni; ci numai pe un singur Dumnedeii care li s'a descoperit prin Christos; el adaugă că aceste popâre așa de pasionate altă dată pen- tru r&sbol sunt acum animate de sentimentele cele mai paci- fice. Istoricii Bisericescă povestesc că chiar în epoca Marelui Constantin, Goţil aveati deja organisaţia lor bisericâscă, epis- copii lor, preoții lor, diaconii ler, călugării lor, etc. Pentru aceea Socrat raportă că la Consiliul din Niceea la 325, exista deja un episcop got, Teofil, care a subscris chiar simbolul celebru de la Niceea, Teofil, căruia se pare că-i revine gloria d'a fi lucrat între cei întâi la convertirea na- țiunilor Gotice, merită deci, precum şi lucrătorii obscuri carii au lucrat cu el, laudele posterității. Dar convertirea definitivă a acestor națiuni trebuia a fi lucrarea unui alţ om, care prin fermitatea, convingerilor sale creștine, prin sciinţa sa, profundă, Și prin amorul s&ă ardent pentru po- porul său a fost la înălțimea, acestei îndatoriri atât de no- bile și atât de dificile. Acest adevărat apostol al Goţilor, după cum posteritatea la numit cu dreptate, a fost Ulfila, a cărula viață și învățătură fac subiectul acestui studiu. Fiind-că studiul ce am întreprins, are de scop a dovedi pe deplin existența neîndot6să a creștinismului în Dacia traiană, mai cu s6mă; de aceea, m'am hotărit a, da publi- cilăţii, în întregimea lor, textele scriitorilor bisericesci și ale sf. Părinți în original, alăturându-le şi traducerile în Româ- nesce. Acesta, am făcut”o, pe de o parte, pentru ca să pun la îndemâna tutulor cunoscința acestor texte, prin cari se probeză suficient existența creştinismului în Dacia traiană; iar pe de altă parte, pentru că în cursul acestut studiu am a reveni neîncetat asupra vieţii și doctrinei lui Ulfila. Apoi, sperăm că prin dovedile ce vom aduce, vom ridica pentru tot-d'auna armele din mâna vrăjmașilor naţiunii nâstre, ca- | rii pretind, fără să potă dovedi, că noi am fi de curând pe aceste locuri, şi că ne-am fi creștinat o dată cu rasa slavă, ce a năvălit în peninsula Balcanică, adică odată cu Sârbii și Bulgarii. 
Iată aceste dovedi, aşa cum sunt conservate în istoricii bisericesci şi în sf. Părinţi: 
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Autorii Greci ce au tratat, despre Ulfila. 
See Sos 

Photii epitome Philostorgii. 

Spun că Ulfila în acele timpuri, dintre Sciţii de peste Istru: 
:(Dunărea), pe carit cei vechi îi numeaii Geţi, iar cești de 
acum Goţi, a transportat popor mult în pământul Romani- 
lor, alungat din cause religi6se din propriile lor locuinți. 
S'a creștinat poporul cu chipul acesta: Pe când împărăția 
Valerian şi Galien o parte mare a Sciţilor celor de dincolo 
de Dunăre a trecut în pământul Romanilor Și mulţimea, a 
năvălit asupra Europei (Peninsula Balcanică). Trecând Și 
în Asia și în Galatia au ajuns şi în Capadocia Și au luat 
mulți sclavi şi pe alţii şi dintre cei enumerați în cler. Și 
după mult jaf s'aă întors acasă. Apoi mulțimea, sclăvită și 
religiosă (creştină) convieţuind cu barbarii nu puțini dintre ei 
I-au convertit la religiositate şi i-ati pregătit a cugeta, cele ale 
creștinilor în locul părerei Elenice. A acestei sclăviri ai fost ȘI 
strămoșii lui Ulfila, Capadoceni de neam, în apropiere de 
oraşul Parnas, din satul numit Sadagolthina. Deci acest Ulfila 
a condus trecerea, creştinilor, fiind cel întâi Episcop al lor. 
A fost aşezat (episcop) ast-fel. De cel ce ducea guvernarea, 
poporului a, fost trimis împreună cu alții în o misiune (amba- 
sadă) pe timpurile lui Constantin, — căci şi poporele bar- 
bare de acolo se supuneaii Impăratului—când, de către Eu- - 
sebiu .şi de către cei împreună cuel Episcopi se hirotoni- 
sesce creştinilor din Getica. Se îngrija și de alte de ale lor 
și s'a făcut inventatorul literilor lor proprii, și a tradus în 
limba lor tote scripturile, afară de cele ale Impăraților, pen- 
tru că coprindea, istoria r&zbelor, pe când poporul fiind 
iubitor de r&zboii avea trebuința, mai ales de zăbală de la 
pornirea spre r&zb6ie, și nu de a fi escitat spre . aceste. 
“Ceea ce are putere de a face acestea Și socotindu-se mai 
ales respectate și îndreptând pe cei supuși spre servirea 
lui Dumnedeii. A așezat Imp&ratul pe acest popor transfug     
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în. jurul localităţilor Mesiei, precum a voit fie-care. Şi pe 
Uifila îl avea în cea mai rare cinste, cum și adese se vor- 
bea despre el, ca la noi despre Moisi. Acest popor îndumne- 
deia forte pe acest bărbat și! descrie pe el şi pe poporul 
de sub el ca ardent de virtute şi de gloria sa. 

Soerat cartea V. Cap. IV. $. 33. 34, 

33. Barbarii de peste Dunăre, numiţi Goţi pornind r&z- 
boii lăuntric între ei, s'au taiat în două părți. Dintre ca- 

-ril pe una o conducea (guverna) Fritigern, iar pe alta A- 
thanarich. Arătându-se Athanarich mai puternic, Fritigern 
se refugiază la Romani şi cere ajutorul lor în contra vrăj- 
mașului. Se face cunoscut acesta împăratului Valente Și 
ordonă armate! aşedale în Tracia să ajute pe barbari fă- 
când expediţie asupra barbarilor. Și câștigă biruința asu- 
pra lui Athanariach peste Dunăre, punând pe fugă pe răz- 
boitori. Acesta a fost motiv ca să se facă mulți dintre barbari 
creștini. Căci Fritigern recunoscător de câte bine-faceri a 
primit, a îmbrățișat religia împăratului, şi pe cei de sub 
el i-ai îndemnat să facă acesta. De aceea și până acum 
Goţii existenţi sunt de religia ariană, preferând pe acesta 
atunci pentru împăratul. Atunci și Ulfila episcopul Goţilor 
a inventat literile Gotice, și traducând Dumnedeescile scrip- 
turi în limba Gotică, a pregătit pe barbari ca să înveţe 
dumnedeescile cuvinte. Dar fiind-că Ulfila nu numai pe cei 
de sub Fritigern; ci și pe barbariă supuși sub Athanarich 
îl învăţa creștinismul, Athanarich fiind-că se călca (distru- 
gea) religia naţională, a supus pre mulți dintre cei ce pro- 
fesai creștinismul la schingiuiri, în cât s'au făcut martiri 
atunci barbarii ce profesa arianismul. Dar Arie neputând 
să r&spundă la socotința lui Sabelie. Libeul a cădut din 
drepta credință, dogmatizând pe fiul lui Dumnedeă, Dum- 
negei noi (prospăt). Iar barbari primind cu simplicitate cre- 
știnismul ai desprețuit viaţa de aicea pentru credința cea . 
în Christos. Acestea despre cei ce s'ati creștinat.   

e o
p
 

ai
 

can
e 
«
i
e
 

A 
"a
ce
i 

ia
 

ai
e 
r
a
c
 

n 
Ta

e 
a
 

a
e
 

e 
i
z
o
e
 

maă
 
=4
 

Po
e 

te
: 

ma 
sa
me
 A
i
 i
a
 
d
e
d
e
s
u
p
t
 

ma
r 

at
at
a 

n 

    

zi
i 

3



x 

_ — 10 — 

34. Ox ci; waxpâv dt ci fdpfapor pia» mpâs dhMIouG OTEt-- 

văpevot, add dp Emipuwy fappăpov verzvtalâvuey abroie Tâv 

xodovutvuv Obwov „xramoheundtvrec, xat ră iBias 2EehaBivrec: 

> pas, ele răv Popalov âY XATAPEUYOVEt, Bovhedewv 7 Baarei 

avombluevo, vai zoiro mpărrety, brep dv o “Powaluv npooTătete: 

faarheve. TadTo, ele pvâoww je 100 Oti)evros: xal pimsiv Tpoi- 

dâpevos, pehever ode inereovrag ciuTov TuYEtv, plc Ev Toro U.OVov 

otuzipu.eov vpevâuevos. dpopitei oby aro; 7 utpn Ti Opăxns, 

euruyeiv Tă udata îmi ToUT vVoulgas: thogiGero i os ein 

fzoruov ua cTpenăs XTNoGevo6 sară moheuloy orpărevu.a" mile 

vă Bapfăpows Popatov gofepwrpouc Eocobai puhaxas. soi 6 

zoiro huthev 70 homo, Tod “Poualoy. oTpaTutas avtoat: 

xx move uâv 'X5n mădat GTpATEUCIAEvOYG, ai RATĂ TOWS TOXEULOUG. 

“pewalw6 țowoapevavs Omepepa* Tv dt GUVTENOUIEYOY 24 Tv 

imapyuâv xaTĂ xu.a6 oTparurny 2Enpyuptoev, dnpăonxovra XpUBt- 

voug bip EXdoTou 0TpXTUTOV z0w6 ovyreheoTrăe draireiatai xe- 

)euoag, ob npâTepov â, owvre)elag xouploas aur. TOUTO px, 

ăţove rod Buouxiisai ase mpăe dMiyov Tv “Poualuy âpx'tv. 

3. Sozomeni It. E, Cap. VI, $. 37. 

„us. Părdov ap, oi d ntpav "Iorpov norayoiă 75 mpy Gxowy, xat. 

zăv dhhov Bopfieov Expărovy, ifedobivrec mapă Tâv xaXOUWEvwV 

Odvvoov, et. zobs “Powaiwv povs imepabâmoay. roze 6: 70 £0voc, 

5 paoiv, dyymoTov TV TpoTOD Opnti zoig mapă răv "oTpov sal 

Târors abzois: ZAdvbavov di mpogotodvTec dhâniors, xabâr Mpowms 

ueyiorne îv uta xewtwns, ExasTo „dos Enpăs dovro elvat Thy 

„mam aro olxouptvnv: ueră zoăro d Săhaooav val V5wp dnt- 

pavrov, aupfv dă Body olorponia biadpauciv 7ăv Diuvny, rn- 

„ohobnae Bounâhoc” za Tv dvrntpav Yîiv Sencăuevos, Xarreche 

moi; Suoebhos. dhho îi MEyouaty, 65 Fhagoc Bapuyobaa, 7isi 

=6y Obwov Înpăaw îmtSete vide iv 688v, t& tnunohii xahur- 

zoutynv Toi; bazar 7nb6 Și more uiv Yroatpvau, Snupăoavrac        



  

— 11 — 

34. Nu după mult timp barbarii legând prietenie între 

ei, fiind atacați iarăși de către alți barbari învecinaţi. cu 
ei numiţi Huni și alungaţi din propria lor ţară se refugiară 

în pământul Romanilor, unindu-se ce a servi Imp&ratului, 

și să facă aceea ce ar porunci împăratul Romanilor. A- 

cestea le-ai adus la cunoscință lui Valente şi nimic pre- 
vădând, ordonă ca să afle milă, cel cari o cer, făcându-se la 

una ca acesta milostiv. Deci le desemnă lor părţile Tra- 

ciei, socotind că vor fi mulțumiți mai ales pentru acesta. 
Sa gândit că ar fi oportun lucru și bine-venit câștigând 

armate contra vrăjmaşilor. Căci spera că barbarii vor fi 

păditori mai puternici de cât Romanii, și de aceea a negli- 
jat în urmă de a înmulţi armatele Romanilor. Iar pe cei 

ce deja de demult îl aveai în armată şi caril se luptaseră 

vitejesce asupra vrăjmașilor îi nesocotea. Plătea pe sol- 

datul de la sate înrolat din provincii cu opt-deci de auri 

(Xpuaivew.) pentru fie-care soldat, dispunând ca cei ce se 

inrolai să nu pretindă a li se plăti mai înainte contribu- 

ţia lor. Acâsta a fost atunci început de nenorocire a ace- 

lei de peste puţin a guvernului Romanilor, 

Sozomen Ist. V. Cap. VI. 3. 37. 

„„„Căcă Goţii, carii mai înainte locuiau peste fluviul Du- 

nărei și stăpâneau și alţi barbari alungați de către cel nu- 

miţi Huni, au năvălit în confiniile țării Romanilor. Acest 

popor, cum spun, era necunoscut mai înainte Tracilor celor 

de la Dunărea şi Goţilor însăși. Nu se cunosceai. trăind 

între ei, pentru că era un lac mare situat în mijloc, şi fie- 

care socotea sfirșitul uscatului, ca al lumei după ei. După 

acea apoi, mare şi apă fără sfirșit. Intâmplându-se ca un boii 

mușcat de strechie să trecă lacul l'a urmări văcarul, și pri- 

vind pământul, de acestă, parte, a vestit pe cei de un neam 

cu el. Iar alţii dic. căo căpridră fuginda arătat unora din 
- vânătorii Huni acestă :cale, ce era acoperită numai pe: dea-     
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Supra cu ape. lar cel ce s'au întors atunci, admirând țara, 
cu un aer mai moderat și având o agricultură mai pros- 
peră, a vestit stăpânitorului poporului ce a v&dut. La în- 
ceput puţini s'a aședat între Goţi pentru cercare; iar după - 
aceea a năvălit cu toții și învingend cu război, ai ocupat 
tot pământul lor. Iar cei alungați s'a strămutat în pămân- 
tul Romanilor; și trecând fluviul aă trimis representanţi 
către împăratul ca să le fie de acum înainte aliat lor, fă- 
găduind şi rugându-se să le îngădue să se așede unde ar 
voi. Acâstă representaţie o conducea Uifila, episcopul po- . 
porului. Reușind după voinţa lor, li S'aii permis să se sta-. 
bilsscă în Tracia. Nu mult în urmă resvrătindu-se între ei 
s'a împărțit în dou&. Unora le era conducător Athanarich 
lar altora Fritigern. După ce s'aă luptat între ei, învins 
în rezboi, Fritigern s'a rugat de Romani ca să-l ajute. Deci 
impăratul a, îngăduit ca să 7] ajute și să se alieze cu el - 
armatele din Tracia, care îndată năvălind a învins și ati 
pus pe fugă pe cei din jurul lui Athanarich. Ca Tecunos- 
c&tor lui Valente, și ca să-l fie prietin credinetos în tote, 
a primit şi religia lui. lar pe supușii s&i barbari i-au con- 
vins să creadă așa. Socot că nu ai fost numai acesta pri- 
cina, căci încă și acum tot neamul s'a alipit la părerile 
lui Arie; ci că şi Ulfila cel sfințit atunci la ei, la înce- 
put întru nimic nu se deosebea de la Biserica de obște. 
lar pe timpul împăratului Constantie, neprecugetat socot 
a participat cu cei din jurul lui Eudoxie Și Acachie la si- 
nodul din Constantinopol, şi a rămas comunicând cu preo- 
ţii cei adunaţi în Niceea. Apoi când a ajuns în Constan- . 
tinopol, se dice că discutând cu el capii eresului arian 
despre dogmă și făgăduindu-i de a-l ajuta în misiunea, lui 
către Impărat, dacă ar crede asemenea lor, apoi ajutat la 
nevoe, saii și înadevăr socotind că este mai bine a cugeta 
ast-fel despre Dumnedei, a comunica cu cei ai lui Arie, 
s'a rupt și el şi tot neamul de la Biserica, obștâscă, Căci 
Goţii învețaţi de Dascălul lor cele ale religiei și prin   
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el participând la o viaţă mai blândă, în tote sai supus , 

lui cu ușurință. Credând că nimic nu este r&ă din cele 

spuse ori făcute de el. Căci t6te contribuesc spre folos 

celor zeloși. A dat în adevăr și cea mai mare dovadă 

de virtute, suferind nenumărate primejdii pentru credinţă, 

pe când încă barbarii amintiţi țineau religiunea Elenică. 
Le-a fost cel întâi inventator de litere şi a tradus sfinți- 
tele cărți în propria lor limbă. Deci întru cât mai toți bar- 

barii de la Dunăre cugetă cele a lui Arie, motivul a fost 

acesta. In acel timp mulţime, din cei de sub Fritigern mar- 

tirisindu-se pentru Christos, ai fost omoriţi. Căci Athana- 
rich şi cei supuşi lui indignându-se pe Ulfila, ce'i convingea 

să se creştinescă, şi că se inoveză religia națională, pe mulţi 

la multe schingiuiri i-a supus. Şi pe unii aducându-i să 

dea socotelă, presentându-se cu bărbăție pentru credinţă, 

iar pe alţi! nică cuvint dând i-au ucis. Căci se dice, că a- 

şedend o statue pe o trăsură, li s'aii poruncit celor de sub 

Athanarich să facă acâsta, vestindu-se celor ce erau creş- 

tini petrecând dilnic în cort a ordonat să o închine aceștia și 
să o tămâeze, iar pe cei ce seabsțineau le ardeau cortu- 

rile împreună cu Gmenii din ele. Am audit că sa întâm- 
plat atunci și altă suferință mai șfişiitâre încă. Căci mulți 

abstinându-se (împrotivindu-se) la violența celor ce-i nevoiau 

a jertfi şi bărbaţi şi femei, dintre cari unele femei purtân- 
du-și copiii, altele alăptând la sânurile lor pe pruncii de 

curând născuţi se refugeaiă în cortul templului de aicea. A- 

tunci aprindend foc Elinisatorii (idolatrii barbari) cu toţii 

s'au prăpădit. Nu mult după aceea s'au unit Goţii între ei | 
şi ajungând la nebunie au făcut r&i Tracilor, și jefuia 
oraşele şi satele lor. 

Teodoreti Ist. Cuv. IV, $. 37. 

Ei cred că este folositor, ca să spun celor ce nu sciă, 

cum barbarii 'și au întrodus b6la arianică. Când aii trecut 

" Dunărea, şi au tăcut pace cu Valente, atunci present fiind   . - 
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Eudoxiu cel cu părere urătă, s'a dus la împăratul ca să'l 
convingă să se alieze cu Goţii. Căci de mult primise e! 
scănteile cunoscinței de Dumnedeiă şi să nutreaii cu dogmele 
ăpostolice. Pentru că, se dice că se face pace mai sigură 
cu obștâscă judecată. Valente lăudând acestă socotință a 
propus conducătorilor acelora consonanţa dogmelor, iar ei 
au respuns că nu primesc, pentru că li se strică religia, , 
națională. Pe timpul acela Ulfila era episcopul lor, pe care 
mai ales îl ascultai și cuvintele aceluia le luau ca legi 
nestrămutate. Pe acesta Eudoxiu constringându'l Și cu cu- 
vinte și înşălându'l și cu bani, a preparat pe barbari să 
se supuie și să primescă unirea cu Imperatul; la convins 
însă dicând că cârta s'a ivit din ambiţie, nefiind nici o 
deosebire de dogme. De aceea în adevăr până şi astă-di 
Goţii numesc pe Tatăl mai mare de cât Fiul; nu sufăr să'] 
numescă pe Fiul creatură, de și participă cu cei ce dic; 
dar însă nu părăsesc cu lotul învețătura părintescă; şi dar 
Ulfila ii au înduplecat pe ei ca să se asocieze cu Eudoxiu 
și Valente, căci a dis că nu este deosebire de dogme, ci 
că o deșartă certă pricinueşte desbinarea. 

Epifanie. 

A suferit şi exil acest bătrân Audeus, în părțile Sciţiei, 
exilat de împărat, pentru că ațâța poporul și a fost rapor- 
tat de Episcopii împăratului. Acolo mai ales petrecând un 
timp de ani nu sciă cât, și înainte mergând și până la păr- 
țile cele mai interidre ale Goţiei, a catehisat pe mulți din- 
tre Goţi, de câni sau făcut şi monastiri în acestă Goţiă, 
și duceaii monahii o viață, o curăţenie șio ascesă nu în- 
intâmplătore. Căci este acestă tagmă (asociaţie religi6să) 
numerdsă, de admirat în adunare și tote ale lor se săvir- 
șaii bine în monastirile lor, de către mulțimea acestor am- 
biţioși (r&svrătiţi) și a, schimbărei Paştelor şi a mărturisi- 
rei primite a celei după chip de către ignoranță. 

Biserica Ortodoxă Română. 2. 
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lar ceea ce era mal grozav și mai de temut era, cănu 

se rugaii cu cineva, de ar fi fost şi dintre cei încercaţi și 

neavând nimic de a dice împrotivă, nici vre o imputare 

de curvie, saii precurvie sai răpire nedreaptă; ci pentru 

că un ast-fel se duce la Biserică. Și acesta este de temut, 

de a schimba numele: Christianilor sfintei Biserici, care nu 

are nume calificativ; ci numai numele lui Christos și a Chri- 

stianilor, să se numeâscă și să se constiluescă cu numele 

lui Audeus și să se pretindă semnul naturei omenesc, de 

Și cu viața și cu t6lă dreptatea ar fi tagma ce se fâlesce 
neîntinată. Mulţi și dup& mârtea aceluia sau făcut cu ei 

şi după el episcopi ai tagmei aceștia, un Uraniu 6re-care 

din mijlocul riurilor. Şi din Goţia a avut pe unii şi f-aă 

așezat Episcopi lor, încă și un Siluan şi alţi 6re-carii, din- 

tre carii s'a întâmplat să înceteze din viață, mai ales Ura- 

niu. Căci acesta se ruga în mijlocul acestei tagme. După 

mârtea acestor Episcop! a! lor, Uraniu și Siluam, din Go- 

ţia, mulţi sai împrăștiat şi ai ajuns la puţin sistema lor, 

şi în părțile Halcidei, acelor despre Antiochia şi în părţile 

Eutfratului. Căci din Goţia ai fost alungaţi cei mai mulți, 

nu numai ej; ci şi creștinii noștri de acolo, când s'a ridi- 

cat persecuție mare de Regele elin (păgân), și care a fost 

înfricoșată, şi tot neamul din acea s'aii îndrumat spre ocro- 

tirea Romanilor, pentru că împărații Romanilor erau creștini. 

Nu lipsesce rădăcina înțelepciunii, nică sădirea credinţei; ci și 

dacă se pare că ati fos isgoniţi toţi, în tot casul sunt 6meni 

(creştini) de acolo. Căci nu-i admis să lipsâscă isvorul cre- 
dinţei. Deci mulţi plecând dintre aceşti Audieni ai Goţiei şi 

venind în părțile nostre aicea locuesc de la acestă vreme 
de patru ani, dar şi de la muntele Tauru sai dus iarăși 

din monastirile Audianilor și din Palestina și Arabia... 

I6n Chrisostom. 

VE rog ca aceea ce vă voii spune să nu treceţi cu ve-          
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derea; ci să araţi mare îngrijire despre acâsta. Mi-ai ves- 
tit mie monahii Marsi—Goţii, unde tot-d'auna se ascundea 
Episcopul Serapion, anunțându-mi diaconul Moduarii, că Unilă 
(Ulfila) renumitul acela Episcop, pe care lam hirotonisit 
mai înainte și s'au întors în Goţia, multe şi mari lucruri 
săvirșind, a r&posat. Și a venit aducând scrisori de la Re- 
gele Goţilor cerând ca să li se trimită lor Episcop. Deci 
fiind-că nu văd alt nimic respectiv de ruinarea amenință- 
i6re să contribue la îndreptare, de cât îngrijirea şi amâna- 
rea. Pentru că nici le este cu putinţă a veni acum la Bos- 

„for, nici la părţile acelea. Prepară-i să amie lucrul pentru 
iarnă; dar nu trece uşor cu vederea acesta. Căci reuşita 
este f6rte mare. Dout lucruri sunt care m& întristză dacă 
s'a întâmplat; fie să nu se fi întâmplat, unul, ceea ce a- 
vea să, li se întâmple de la cei ce ai suferit atâta r&i și de 
la cari nu-i permis, altul, să li se întâmple ceva în ge- 
nere. Pentru că nu se îngrijesc să facă ceva nobil (cura- 
gi0s), scii şi însăşi. lar dacă s'a întâmplat, fie să nu se 
fi întâmplat, ia aminte la acesta, ca să nu li se întâmple 
nimic din aceste, aibi tâtă grija... 

Dimitrie Filipid. 

Goţii carii au făcut supuse România și părţile până la 
Volga, Baltica și Vistula, au venit din Scandinavia fiind în. 
adevăr urmaşi ai Chimmerilor. Se numeau în România Dis- 
mogoți (Goţii despre apus) spre deosebire de Goţii cel de 
dincolo de (Tira) Dnistru, ce se numea Goţii despre ră- 
sărit. Cei din România iarăși se subîmpărțeaii, unil carii 
locueaii în Ardeal se numeaii Thaifali, iar cel din Moldova 
Victofali, cei din Ţara Românâscă Thuringi, nume ce s'a 
păstrat încă în Germania...... pag. 69. Trecând Goţii Dună- 
rea și jefuind pământul Constantinopolitanilor Și aducend 
sclavi în România, eraă de buna, sâmă între ei şi creștini și 
religia creştină a inceput de acum să se planteze în România. 
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lar la pagina 173 se citeşte: 
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Idem, Epistola 165 tot cătră Ascholii. pag. 637. 
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Pagina 173. 

Creștinii împrăștiați în România şi fără Episcopi n'a 

fost uitaţi de Constantinopolitanii cei de o credință cu ei 
şi li se voteză Episcop de către el. Acesta a fost vestitul 

acela Ulifila, dintre sclavii Goţi creştini, ce loculaii în Asia, 

care pe la jumătatea secolului al patrulea (355) se hiro- 

tonisesce Episcop Goţilor în Constantinopol, și vine în păr-: . 

țile cele lăuntrice convertind pe Goţi la învăţătura lui Chris-. 

tos. In țara, Thuringilor, în ţara Românescă, unde era Rege 

(sub-rege) al Goţilor Fritigern, întreprinderea lui Uifila reuşi; 

tar în cea a Victofalilor, unde era Rege Goţilor Athanarich, 
care era şi cel întâi Rege al Goţilor despre apus, întrodu- 

cendu-se religia creştină, a găsit (întimpinat) mii de piedici. 

Sf. Marele Vasilie Epistola 164. 

Pe atunci noi creștinii aveam pace între noi, pacea aceea, 
pe care ne-a lăsat'o Domnul nostru, de care nici urmă a- 

cum nu ne-au r&mas în viitor, atât de nemilos ne-am per- 

secutat unii pe alții. Dar cu tâte acestea sufletele nâstre at 

revenit la „acea veche fericire, pentru că au sosit scrisori, 

scrisori de departe, împodobite cu frumuseţa iubirei, și ne-a 

sosit martir de la barbarii cei de dincolo de Dunăre, prin 
care s'a predicat acurateța vieţuirei credinței acolo... 

Căci mai nici o parte a universului n'a scăpat de vă- 

paea eresiei. Istorisirile tale, resistenţele atletice, corpuri: 

căuntite pentru credință, manie barbară dispreţuitâre a ce- 

lor neîndurați cu inima, variatele schmgluiri ale persecu-. 

tătorilor, suferințele luptătorilor întru t6te, lemnul, apa, (in-- 

strumente) desăvirșitâre ale martirilor. Dar ale nostre câte!.. 

Sf. Marele Vasilie Epistola 165. 

Bucurie înmulțită ne-a pricinuit nouă, nu numai pentru: 
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că tu ești de felul acesta. precum te represintă mărturia. 

tuturor, dar și pentru că bunurile în tine sunt fala Patriei 

n6stre. Căci precum o ramură frumos înflorită a rădăcinei 

pornind cu îmbelșugare, al umplut de fructe spirituale- pă- 

mântul vecin; în cât pe dreptul patria nâstră se veselesce 

de vlăstările ei proprii. Și când ai îndurat luptele pentru 

credință, ai mărit pre Dumnedei, audind că s'a păstrat în 

tine buna, clironomie a Părinților. Cum sunt şi aceste de 
acum. Martirul, acum de curind luptându-se pe pământul 

barbar vecin vouă l'ai cinstit cu cinstirea cuvenită, ca un 
agricultor recunoscător celor ce dai semința trimițând pri- 
miţiile (cele întâi) din fructe.... , 
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ULFILA. VIAȚA SA. 

Istorisirea lui Auxenţiu :) ucenicul nemijlocit a lui Uifila, 

me îndreptăţesce a fixa data nascerii acestui ilustru epis- 

«cop în anul 318, pentru că el ne spune că a murit la 388 

la vrâsta de 70 de ani. Strămoșii săi care locuise altă dată 

micul orăşel sau sat Sadagolthina, lângă orașul Parnassus, ai 

fost aduşi captivi din Capadocia 2), şi că ei trăise deja 60 de 

ani între Goţi până ce Ulfila sa născut 3). El este dar Got 

prin nascere, numele s&ui este cu totul german, acesta deja 

este o dovadă ). | Sa 
Sub imperatorul Aurelian Goţii ocupară Dacia traiană, 

jefuiră peninsula. Balcanică şi trecură în Asia, până în Ca- 

padocia. Imperiul lor pe la 350 se întindea de la Tisa până 

la Don şi de la Baltica până în Marea Negră. Imperiul lor 

se dividea în Visigoţi, Ostrogoţi şi Gepidi. Ostrogoţii şi Ge- 
_pidii ocupau ne-contradis pe aceste timpuri Dacia traiană 5). 

1) Georg. Waitz: Uber das Leben und die Lehre des Ulfila, $ 36. 

2) Invăţaţii, mai ales Esberg, ati pus la îndoială acestă istorisire di- 
“când că istoricii Philostorg carii îl amintesc, era un bărbat și pseudo- 

log și nici nu se depărta de mitologie==ăvip Vevănhdyos 1s xai odă: 
uodohoias âmey6pevas. Noi suntem departe de a împărtăși acâstă opi- 
nie despre Philostorg care, fiind însuși din Capadocia, putea cu sigu- 
ranță să ne spună ceea ce se întâmpla în patria sa; mai mult, istori- 

sirea, sa este întărită și de Sf. Vasilie care ne raportă că din Capado- 

cia a venit învăţăţura creştină la Goţi.. 
3) Scriitorii se deosebesc asupra chipului de a-i serie numele lui Uifila: 

scriitorii Spaniolă îl serii Giudilla sai Gudila, alţii ca Iornandes, Hugo 
Grotius ai Vulfila sai Wulfila; soriitorii Greci precum Soerat, Theo- 
doret, Niocifor Calist ai O5htha (Ulfila), Filostorg serie Obpiha. Se mai 
„găsesce încă: Gulfilas, Gulfias, Ulphias și Ulpias. Veqi: Esbergii Ulfilas 
Gothorum episcopus $. 1. 

4) Wulfila din Wulfs, adecă Wolf, asemenea Wolflein. 

;5) Tornandes, De Gotorum sive Gothorum origine et rebus gestis. Pin- 
gerton: Recherches sur Porigine et les stablissements des Seytes et des 
Goths.—Praetorius, Orbis Gothicus.— Despre Geţi iată ce scim: Getae, 
popor Soitie din Europa, stabilit mai întâi de a drâpta Dunării în ță-    



Pe de o parte Ulfila, inițiat de părinții săi în limba grâcă, 

şi primind din partea lor o educaţie cu totul creștină; și de 
altă parte, aparţinând prin nascere și poporului German, el 

era mai mult de cât ori cine altul calificat de a ajunge 

într'o qi educătorul lor. Activitatea sa se întinde mai în- 

tâi asupra Vizigoţilor stabiliți pe țărmurile Dunării, la Ther- 
vingi şi Taiphali. Până la vrista de 30 de ania fost sim- 

plu ceteţ (âvayywsrns—lector), apoi a fost hirotonit episcop. 

Auxenţiu, ucenicul lui, iată ce ne spune despre instruc- 
țiunea și educaţia lui Ulfila: 

Eo (ita praeaic) ante et per Cristum cum ailectione Deo 

patri gratias agente, haec et his similia exsequente, qua- 

draginta, annis in episcopatu gloriose florens, apostolica gra- 

tia Grecam et Latinam et Goticam linquam sine intermi- 

ssione in una et sola ecclesia Cristi predicavit. Quia et una. 

est ecclesia Dei vivi, columna, et firmamentum veritatis, et 

unum esse gregem Cristi domini et Dei nostri, unam cultu- 

ram et unum aedificium, unam virginem et unam sponsam, 

unam reginam et unam vineam, unam domum, unum tem- 

plum, unum conventum esse cristianorum, cetera vero (omnia). 

conventicula non esse ecclesias Dei sed synagogas esse sata- 

nae, adserehat et contestabatur. Et haec omnia de divinis 

scribturis eum dixisse et.nos describsisse, qui legit intelegat. 

Qui et ipsis tribus linquis plures tractatus et multas interpre- 

tationes volentibus ad utilitatem et ad aedificationem, sibi 

ad aeternam memoriam et mercedem post se dereliquid. 

Quem condigne laudare non sufficio et penitus tacere non 

rile ce se numesc astă-di Transilvania, Bucovina, Valachia, Moldova, 
apoi între Boristhene și Pontul Euxin în ţinutul ce se numea deșer- 
tul Geţilor, Basarabia de astă-di. Din acâstă naţiune a eşit Abaris, A- 
nacharsis, Zamolxis. Regele Perşilor Darius, fiul lui Hystaspe, le făcu răz- 
boiii; Alexandru cel Mare făcu alianță cu ei; Lysimach, regele Traci- 
lor, a fost bătut de dînșii. Ovidiu, a fost exilat în țara lor ce avea. 
de capitală Tomi. Ei saii confundat cu Dacii în primul secol al erei 
creștine. Dictionnaire gentral de Biographie d'Histoire de geographie: 
ete. par Ch. Dezobry et Th. Bachelet. 

       



  

audeo; cui plus omnium ego sum debitor, quantum et amplius 
in me laborabit, qui me a prima etate mea a parentibus 

meis discipulum suscepit et sacras litteras docuit et veri- 

tatem manifestavit et per misericordiam Dei et gratiam Cristi 

SE „et carnaliter et spiritaliter ut filium suum in fide educavit. 
Hic dei providentia et Cristi misericordia, propter multorum 

salutem in gente Gothorum de lectore trigenta annorum 

episkopus est ordinatus... Georg Waitz op. citat. pag. 19—20. 

Filosto.g și Auxentiu sunt de acord asupra anului când acesta 
a ajuns la acestă demnitate: dar cel întâi diferă de cel al 

doilea asupra causelor cari ai motivat numirea sa la epis- 

copat. Filostorg raportă că Ulfila, fiind ales de unul din- 

tre Regii erei de a face parte dintr'o ambasadă trimisă la 

Marele Constantin, s'a făcut însemnat la curtea imperială 

şi sa părut episcopilor Orientali capabil de a administra 

„ Biserica, Gotică; el a fost dar consacrat episcop de Euse- 

biu și de către alţi episcopi arieni 1). Este uşor de a stră- 

vedea, că Filostorg a confundat faptele; căci în anii 384, 

Constantin era deja mort, după cum şi Eusebiu. Deci nu 

pe timpul lui Constantin, ci sub Constantie, Ulfila a fost 
numit episcop. Dacă Filostorg voesce că Ulfila să fi fost 

consacrat de către Eusebiu din Nicomidia, Și dacă 7] nu- 
- mesce cel întâi episcop al Goţilor, trecând sub tăcere pe 

Theofil, care a recunoscut credința din Niceea, acesta. este 
că el voesce a arăta, prin aceea, că Biserica Gotă era de 

la început, ariană, fimd-că, şi Filostorg înclina spre aria- 

nism. Ast-fel el se pune în desacord cu istoricii Greci So- 
crate şi Sozomen, carii susțin că Biserica Gotă a recunoscut 
mai întâi doctrina, de la Niceea, că Ulfila chiar mai înainte 
“împărtăşa credința orthodoxă din Niceea, și că numai mai 
târdii Biserica Gotică ajunse definitiv ariană, grație episco- 
pului ei. 

Din părinţii bisericii noi scim, că creștinismul a, fost să-. 

1) Heupelii dissertatio de Ulphila, pag. 5 d.
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“mănat printre Goţi cu-mult mai înainte de Ulfila. Aşa A- 

      

thanasie al Alexandriei, Ciril al Ierusalimului vorbesc deja, 
despre creștinarea Goţilor. Apoi Socrat spune precis: că în 
timpul întătului Sinod ecumenic exista o biserică Gotă, organi 
sală, și representată la acel Sinod prin episcopul ei Teofil!) 
Chiar Filostorg pune începutul creștinării Goţilor cu mult 
înainte de Ulfila, de când adecă Goţii năvăliră în Asia pe 
la 258 o jefuiră și luară robi din Capadocla și Galatia, în- 
tre carii eraii mulţi creștini şi clerici și-i aduse cu ei peste 
Dunăre 2). Vasilie spune că învățătura creștină să fi venit la 
Goţi din Capadocia, 3) 

Deci Ulfila a fost investit cu demnitatea episcopală cam 
pe la 348; de atunci el lucră cu mult zel Și succes la de- 
săvirșirea conversiunei Goţilor stabiliți în Dacia traiană, el 
îi învață și-l întăresce în credinţa nouă si face din ei adevăraţi 

„ creştini. El a cules curind fructele ostenelelor Și a. pruden- 

  

ței sale, câștigă între ai săi o putere ori înrturire egală cu 
cea a regilor celor mai absoluţi şi-şi atrasă din partea con- 

4; timporanilor s&i chiar supra numele glorios de Moisi. Sub 
; guvernămintul săi spiritual, creștinismul se propagă cu re- 
: pediciune la nordul Dunărei şi străbătu în tote faptele vie- 
„ţii barbare. Triburile în marș își aveai preoții lor, cortu- 

| vile le servea de Biserici; războinicii, mergând la, luptă cân- 
tau psalmi în limba lor grosolană. Prin sate, în părţile așezate 
ale națiunei, creştinismul se arată sub forme mai puţin cu- 

„ri6se, pentru că congregaţiile relişi6se se par a fi fost or- | 
"ganisate. Satul are preotul său, adese de origina Gotică, 

|: dar mai adesea de o rasă mixtă, ca Ulfila însăși. Este a- 
deve&rat că caracterul naţional reapărea încă adese ori chiar 

„în mijlocul actelor vieţii creştine, ast-fel că dup& solemni- 
|. tăţile sfințite care se sevirşai la sărbătorile mari, credin- 

  

1) Vedi Hardiuni Coneiliorum collectio (Tom. IL. pag. 320. 2) Vedi textul din Filostorgiu reprodus mai sus, 
3) Vedi textul epistolei sale citat: mai sus către Ascolius. 

 



  

    

cioșii Goţiei luai “parte la aceste serbări atât de scumpe 

barbarilor şi uitai adese regulele temperanţei. creștine şi 

se dedeai la tot felul de escese, pentru că zelul lor ră&z- 

boinic era adese escitat prin beţie. Dar cu i6te aceste es- 

_cese creștinismul făcea. dilnici noui progrese printre bar- - 

bari. Principii Goţi se convertiră la legea nouă, veniţi de 

la. miază-di spre Nord, agitau totă lumea barbară. Aceste 

progrese ai făcut să tresară un strigăt de triumf la şefii 

crestinismului. Ei credeai că lucrul era terminat şi că în 

tâtă lumea, după sf. leronim, nu era de cât un singur cu- 

vînt: lisus Christos. 

Evoluţia religiosă era cu tâte aceste prea departe încă 

de sfirşitul ei, pentru că marea majoritate a Goţilor r&mă- 

sese încă idolatră; de alt-fel, multe din triburi și din Prin- 

cipi combăteau încă, cu t6tă puterea lor creştinismul. 

De aceea la 355 se ivi întâia persecuție contra creștinilor 

barbari, pe când Ulfila lucrase abea 7 ani la convertirea 

lor. Prinţul Goţilor, Athanarich, v&dend pe de o parte că 

religia, şi străbunii să erat călcaţi în picicre, şi pe de alta 

că creştinismul făcea, dilnic noui progrese, a decretat o per- 

secuţie care costă viața a mulți creștini, şi care nevoi pe 

chiar episcopul lor a căuta un asil pe teritorul roman. 

Motivul acestei persecuţiuni Pa dat un eretic din Meso- 

potamia, anume Audeus, care surghiunit pentru ideile lui 

contrare creştinismului de către Constantin cel Mare în Sci- 

ţia, acest eretic se refugiase între Goţi, își iace aderenţi 

dintre ei la eresul să, și organiseză între Goţi o biserică, 

Audiană. Infiinţeză monastiri pentru femei și bărbaţi şi in- 

stitue o ierarchie hirotonind și doi episcopi pentru secta 

sa, pe Uraniu și Silvan. 

Acestă eresie propagată cu mult zel de Audei se r&s- 

pândi forte iute între Goţi. Athanarich îngrijindu-se de pro- 

gresele acestey secte și temându-se de a nu se moleși ca- 

racterul r&zboinic al poporului săi decretă persecutarea 
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creştinilor. Probabil că el nu scia că acâstă biserică eretică 

nu represinta creștinismul. Cu acestă ocasie au suferit mar- 

tirul mulți dintre sectanţii Audieni, din care cauză curind 
a şi dispărut acestă eresie 1). Se scie că mulți dintre Epis- 

copii Arieni alungaţi după Sinodul din Niceea din Epis- 

copatele lor, se refugia în Tracia, la Goţii cari profe- 

sai Arianismul. Sf. I6n Chrisostom în Epistola a XIV că- 

tre Olimpiada ne spune că el a hirotonisit pe Ulfila care 

Sa întors în urmă la Goţi, între care a şi răposat. Prin a- 

„câstă, epistolă râgă pe Olimpiada ca să aibă grije de acestă - 

biserică şi să-i trimită o pers6nă vrednică spre a-l hirotont 

de episcop în locul decedatului Uifila 2). 

Constantie, cu care Ulfila întreținuse mai d'inainte relaţii 

amicale, îi oferi un sprijin favorabil, îi învoi de a se aședa, cu 

ai săi la sudul Dunării, în Moesia. Filostorg şi Auxentiu 

sunt în general de acord vorbind de acestă întâi persecu- 

ție; numai Filostorg nu spune numele imperatorului care 

a dat sprijin celor întâi'refugiaţi; el se pare că cugetă încă 

la Marele Constantin. Auxenţiu din contră numesce pe Impe- 

rator, adică pe Constantie, şi arată lămurit epoca, când a, 

avut loc acâstă persecuție, cum probeză citația următâre ?). 
Ubi et post multorum servorum et anciilarum Christi glo- 

riosum martyrium, imminente vehementer ipsa persecutione, 

conpletis septem annis tantummodo in episcopatum, supra 

dictus sanctissimus, vir beatus Uifila cum grandi populo 

- confessorum de varbarico pulsus, in solo Romanie a thunc - 

beate memorie Constantio principe honorifice est susceptus; 

Auxenţiu pune dar acâstă întâi persecuție la anul 355. 

Este de ' regretat că el nu arată de cât vag ţara în care 

a locuit până atunci Ulfila: terminul varvaricum în loc de 

barbaricum era, întrebuințat în acestă epocă pentru a arăta 

1) Vegi teztul citat mai sus din Epifane. Despre Erezii, 
2) Vedi textul din sf. I6n Chrisostom reprodus mai sus. 
2) Vaitz Uber das Leben und die Lehre des Ulfla pag. 20... 

       



      

ori-ce țară care nu aparținea Imperiului Roman, și de a- 
ceea nu ne face cunoscută locuința Goţilor de dincolo de 
Dunăre, de cât într'un chip nohotărit. Trebue încă să no- 
tăm că Auxenţiu uită să numescă pe Prinţul barbar pe 
nume, pe acel ce a decretat acestă persecuție; ci-l arată 
numai prin expresiunea, Judex Gothorum, expresie care, este 
adeverat, nu se pote aplica, de cât lui Athanarich, căci după 
un contemporan a acestui principe, el ar fi preferat titlul 
de Judex implicând: idea de înțelepciune, a celui de Rex; 
ce implică numai puterea 1). Este adevărat că Isidor 2) ra- 
porteză că, abea sub Valente Athanarich devine şeful Goţilor; 
dar el se înșală, căci părintele săă Rhotheste, în ondrea 
căruia deja Marele Constantin a făcut să i se ridice o statuă, 
trebuia să fi fost mort la 335, şi a fost succedat de fiul 
seu Athanarich. Este posibil ca el să-și fi inaugurat regența. 
sa prin acestă persecuție. 

Ulfila, dar se stabili cu tovarășii săi de nenorociri în Moesia 
la picidrele Emului: Iornandes chiar vorbesce de acești Goţi 
cari au locuit în Moesia, lângă Nicopol și-i arată prin ter- 
menul de Gozhi minores; el îi presintă ca pe un popor 
sărac, nerăzboinici, trăind din agricultură Și cultivarea vi- 
telor: «Acest popor, dice el, aă în îmbelșugare animale pen- 
tru trăsuri, pășuni şi păduri, dar puțin grâu, cu lâte că 
de alt-iel țara era, tructiteră 2). , - 

Ulfila putea acum lucra cu multă speranță la conversiunea 
poporului săi, stabilindu-se în Moesia, el a ales o locali= 
tate forte favorabil, vieței nomade, care trebuia prin ur- 
mare a invita p" noii oaspeți a se stabili acolo ca într'o 
nou€ patrie. Mai mult, Imperatorul arăta lui Ulfila cele maj 

-. mari onoruri, Acest fapt este întărit prin istorisirea lui Fi- 

1) Waitz opera deja citată. pag. 38. + 
2) Waitz Uber das Leben und die Lehre des Ulfla pag. 20. 
3) Krafft die Kirchengeschichte der germanischen Voelker, erster Bana 

erste Abtheilung. s. 221. 
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lostorg care ne spune că Valens avea obiceiul de a numi 
pe Ulfila Moisi al Goţilor +): 

„Activitatea misionară a lui Ulfila, după Auxentiu, (Waitz 
p. 20) ţinu încă 33 de ani, până la anul 388. Este de regre- 
tat că ucenicul săă nu vorbesce mai mult, ci numai în câte-va 
cuvinte, de evenimentele ultime ale vieţii învățătorului săă. 
După ce a pomenit că Uifila a lucrat încă 33 de ani în 
mijlocul Goţilor, vorbesce apol de ultima sa călătorie și de 
mortea sa. Din fericire noi avem alte. mărturii ori dovedi 
care complecteză. istorisirea lui Auxenţiu. Socrat Și Sozo- 
men ne raporteză că la 360 Ulfila a asistat la Sinodul din 
Constantinopol, și că acolo a subsemnat confesiunea cre- 
dinței ariane; căci în Simbolul din Constantinopol se pro- 
nunță pentru doctrina scrisă la Arimin ori Rimini, în 359, 
și ai adaus un articol în care este dis că terminul o%siz. 
trebue să fie lepădat ca neaflându-se în nici o parte în 
Biblie, după cum și terminul Unâorasis, pentru a numi pe 
Tatăl, pe Fiul și pe Sf. Spirit 2). Socrat notâză că până a- 
lunci Ulfila era partizan al credinței Niceane, ca, şi prede- 
cesorul săi Theofil, dar că partidul arian atrăgându-l -prin 
înșelăcluni la Sinodul din Constantinopol, îl determinară a 
renunța la învățătura, Niceană şi a îmbrățișa învățătura, a- 
riană. (Waitz p. 40). După Sozomen, Ulfila ar fi participat 
prin imprudenţă la acest Sinod, și că ar fi r&mas încă în 
urmă în relații cu episcopii ortodoxă, dar mai târdiă, so- 
sind în Constantinopol, în scopul de a cere ospitalitate pen- 
tru Goţii persecutați de Huni, el ar fi îmbrăţușat arianismul, 
fie prin necesitate politică, fie prin convinger:?). 

Intâia persecuție, care a obligat pe Ulfila şi pe poporul 

1) Heupelii dissertatio de Ulfila p. 5. 
2) Massman, Ulfilas, Einleitung. s. 14). 
3) (Cart. II. $ 14) Soorat gice: „Tavern vai Ovipthas, 6 răv P63wy 'Emtozonoc, zâre mpibtovy owyâdero. Toy 1ăp Eunpoodev xpâvov ri &v Ni- sală ziar ijozilero, Ezpsyos Gzopihwp, ds râv Tordwy Eztoronoe &v, 

Ti & Nana avyide ap nad DmEyparțe. idem Sozomen cartea a 
II-a $. 24). 

Vlfila, 2  
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său a trece peste Dunăre, a fost cu neputinţă de a șterge 

tâte trăsurile creștinismului din Dacia Traiană şi de pe ma- 

lurile Dunării. Existaii dese şi multe relațiuni între Goţii 

din Dacia și cei de peste Dunăre şi între Români. Nenu- 

măraţi misionari, fie ortodoxi, fie eretici făceau tote sfor- 

țările pentru a. câștiga noui partizani la. religia creștină. 

Ast-fel Epifanie vorbesce de un eretic Audaeus 1) care exer- 

cita asupra spiritelor barbarilor o așa mare influenţă, în 

cât el veniră în mase cerându-i botezul, şi că biserica sa 

deveni curind atât de numeresă în cât el a fost nevoit de 

a consacra episcopi pentru a/l ajuta în administraţie; doi 

din aceşti episcopi Silvanus și Urbanus fură atât de cele- 

bri, în cât numele lor trecură la posteritate impreună cu 

a învățătorului lor. Acest Audaeus care era original din Me- 

sopotamia, el a dat la o samă din textele scripturei sfinte 

o interpretare a căror consecință ultimă era distrugerea 

creștinismului. « Dumnedeă, dicea el, a făcut pe om 

după chipul s&ă, deci Dumnedei care face după 

chipul s6ă un corp precum şi un suflet, este o ființă 

corporală; el are prin urmare 0 formă materială». 

La acestă, doctrină monstrudsă pe care o scotea din pro- 

pria. sa minte și care făcea ca omenirea să se întorcă Ya- 

răși la idolatrie, adică cu 4 secole înainte de Christos în 

tote erorile antropomofismului, Audaeus a mai adaus altele 

împrumutate de la Manihei; mai mult, el profesa în mo- 

ravurile sale un rigorism exagerat, pe care: discipolii să! 

îl desmințaii, se dice, prin purtarea lor secretă 2). De asr- 

  

1) Massman, Ulfilas. Einleitung. s. 14. Waiţz. s. 42. Revillont cap. III. 

2) Audaeus a fost dar șeful unei secte, a cărei caracter era un dispreț 

neîntrecut, pentru ori ce fel de condescendență ori concesiune în cele 

Bisericesei. De aceea el voia a se celebra Pasha odată cu Iudeii sus- 

ţinând că conciliul din Niceea a schimbat practica Bisericii prin con- 

descendență față de Marele Constantin, prin care a credut că 11 lingu- 

șesce făcând să cadă sărbătârea Pascelor în diua nascerii sale (Epifanie 

Eres. 70. Teodoret. Eres. Fab. 1. 4 cap. 10). 

“ Rind-că Audaeus prin învățăturile sale își adunase în juru-i o mul- 

țime însemnată din poporul de jos, măgulindu-le purtarea lor, Episcopii 

    

  

    
 



menea sf. Vasilie vorbesce de un 6re-care Eutihiii din Ca- 
padocia, care a lucrat cu mult succes la convertirea Goţi- 
lor 1). Ulfila din partea sa trebuea deasemenea să caute a 
câștiga noui partizani la doctrina sa, șia combate prin tâte 
puterile sale păgânismul printre supușii lui Athanarih. Prin- 
cipele Barbarilor, furios de a vedea asemenea progrese ne- 
încetate ale creștinismului, a decretat în anul 370 o a doua 
persecuție, cu mult may violentă de cât cea întâi. 

Istoricii Bisericii, mai ales Socrat Și Sozomen, dat amă- 
nunte destul de precise asupra, acestei a doua persecuției 2). 
Nu numai Gmenii de condiţia de jos, dar încă Și persânele 
cele mai distinse aă fost predate torturilor şi suferiră marti- 
rul. Athanarih însuşi persecuta şi muncea pe creștini ca un 
adevrat Neron, după cum ne istorisesce Socrat. Câte odată, 
ne spune el, îi surprindea în somn, în locuinţele lor chiar, 
altă dată companionii să! cutrieraii orăşelele triburilor, cău- 
tând pe credincioși spre a-i nevoi să mănânce din cărnu- 
rile consacrate idolilor, fără a-și da multă osteneală tot-d' 
auna de a-i dovedi, căci se adresa mai în tot-d'auna la de- 
posiţiile mincin6se și gratuite ale locuitorilor țării. Cu tote 
că nici o regulă nu predomnea în aceste persecuții, adauge 
Sozomen, ele se stvirșau cu tâte aceste cu mari violențe; 
era o justiţie puţin îngrijită, şi se executati pe loc cei acu- 
zați. Adese se aduceau chipurile și simbolele unor Dum- 
nedei Germani în corturile credincioşilor, Și dacă el refu- 

“Ortodoxi îl denunțară Impăratului, care l'a exilat în Soythia, de unde 
a trecut curînd în ţara roţilor, şi la carii predicând eresia sa mul- 
țimei ai stabilit acolo monastiri, îndemnând la pactica fecioriei și pă- 
zirea, regulilor monastice, lucru ce-l continuară până la anul 372, când 
toți creștinii ai fost alungaţi din Goţia peste Dunărea din causa per- 
-secuțieă lui Athanarih. Din spusele sf. Epifanie resultă că Audaeus era 
deja mort în timpul persecuției, iar secta lui era condusă de Episco- 
pii aședați de el și amintiţi mai sus. Curând după mârtea și a acestor 
Episcopi audieni 377, secta audiană a fost redusă la un număr cu to- 
tul neînsemnat. (Vedi dictionnaire des Hârâsies, des erzeures et des 
“Schismes, par V. de Perzodil tome Premier pag. 208-—211). 

1) Vedi Ulfila, sa vie et sa doctrine par. Charles. Knauer pag. 13. 
2) Waitz p. 43. Rovillout. pag. 29. |
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sai de a se închina la acele chipuri, îi schingiuiai până: 

la morte, adică le aprindeai cortul lor, şi ei plereau acolo cu 

tâtă, familia lor. Altă dată alegea momentul unde el se aflau: 

adunaţi în una din Bisericile lor ambulante, care se tran- 

sporta în deosebite locuri, şi persecutătorii puneail foc în-- 

dață la acest edificiu fraged. Femeile, bătrânii, copiii toţi se 

mistulaii în flacări. 

Forte interesate în- acestă privire sunt actele martirilor - 

conservate în Biserica creștină până astă-di asupra aces- 

stor martiri din ţara Goţiei 1). Ele povestesc că un creștin 

numit Sava a fost chemat prin un trimis a lui Athanarih; . 

Judecătorul barbar îl întrebă ce avere avea: «Vestmiîntul 

pe care-l port» răspunse el, și Va lăsat să se ducă: un a- 

semenea. om nu părea primejdios. Cu tote acestea în anul 

viitor, acelaş Sava a fost surprins chiar de ai lui Athana- 

rih, în acelaş timp la un preot creștin Sanzala. Pau ridicat, 

cum Pai găsit, adică fără nici o îmbrăcăminte, și după ce lau 

târit gol preste măcieși şi spini, i-a mortificat trupul prin 

lovituri de bice şi bețe. Acești călâi îl legară apoi de mâni 

şi de piciore de două lemne despicate, ca cătușile, și "1 lă- 

sară ast-fel spânzurat totă noptea. Era așa de răi pădit,. 

în cât a fost deslegat de o femee și ar fi putut să scape 

dacă el n'ar fi preferat a primi martirul. A doua di, dedi- 

min6ţă, Athanarih îi porunci să mănânce din cărnurile jert- - 

fite idolilor. «Aceste cărnuri, dise el, sunt atât de necurate 

ca şi cel ce mi le trimite». Prinţul barbar încercă atunci 

de al bate lovindu-l cu putere şi cu arma lui. Sava trăi - 

încă după acestă lovitură și disprejui pe călâul său. Atha- - 

narih ordonă atunci să-l arunce în Museu. Wisigoţii după 

ce Pati asvirlit în acest rii, îl înecară, legându-i o despi- 

cătură, de lemn de gât. In tot timpul acestei chinuiri, Sava. 

care dorea martirul, escita continuu pe persecutătorii săi . 

de a-l schinglui. Ei îl uciseră printr'un chip ne mai audit. 

Creștinii Goţi, coprinşi în acestă a doua persecuție, cău-- 

2) Vedi Istoria Mitropol. Moldovei pag. XV—XĂI.  
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“tai ca și cei din întâia, un azil pe teritorul Român. Șeful 
“barbar, Athanarih, a putut să crâdă un moment că creşti- 
nil eraii exterminați în Goţia; dar acestă vijelie nu putea 

“să discurajeze pe episcopii creștini carii credeai că este 
imposibil că lumina credinţei pote să se stingă în locurile 
-pe care ea a luminat'o cu razele sale Și isvorul vieţii să 
“se ștergă când-va. 

Creștinii stabiliți la malurile Dunării, n'a remas de loc 
indiferenți de ceea, ce se petrecea, dincâce de fluviă, în Da- 
cia Traiană; ei vedeai în tâte dilele că sosesc între ei unele 
relicvii (moște) ale Bisericii Gotice, pe unii barbari, fugari, 
cari! veneau cu încredere a cere, în numele lui lisus Chris- 
tos, la fraţii lor din imperiu ospitalitatea, pe care în alte 
împrejurări le-ar fi refusat'o ca la nisce inimici. | 

La acestă împrejurare Biserica, din Capadocia, muma Bise- 
ricii barbare, simți că i se mișcă interiorul săi, Și episcopul de 
"Cesaria-Capadociei, sfîntul Marele Vasilie, uitând pentru mo- 
«ment îngrijirile ce-l preocupat, a scris curând în Sciţia și a 
cerut câte-va sf. mâște de ale martirilor Wisigoţi. E s'a adre- 
sat Ducelui din Sciţia Soranus, care s'a grăbit de a-i trimite 
corpul Sf. Sava, adus deja pe teritorul Romanilor. Ascholius, 
episcopul de Thesalonic, a fost însărcinat de a scrie în gre- 
“cesce actele martirului Sf. Sava. 

Se cuvine să vedem cu ce sentiment de vie recunoscință 
“Sfintul M. Vasilie, după ce a primit acest dar prețios, mul- 
țămesce lui Soranus și lui Ascholius. <Un martir, dice el 
către Ascholius, ne-a sosit din regiunile de dincolo de Istru 
(Dunărea), dovadă de curăţenia credinței barbarilor, mus- 
trare amară de ceea ce vedem astă-di». «Vă mulțămesc, 
scrie el către Soranus de a onora pe mama vâstră, trimi- 
țendu-i corpul martirilor, carii s'a luptat între barbari; Tu 
ai făcut ca un lucrător recunoscător, care oferă bine-făct- 
torului generos, de la care a primit seminţele sale, primi- 
tiile (pârga) secerișului să». Cuvinte nobile Și ating&tore, 
în stare a ne da o idee clară de legăturile frățesci care
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uneaă atunci pe toţi cei ce mărturisâi pe lisus Christos! 

Sf. Marele Vasilie avea conștiința clară că creştinismul 

din Dacia Traiană între Goţi a fost propagat de creștinii din 

Orient și anume de legi6nele și cohortele aduse de Traian 

din Cesaria Capadociei și maă ales de către sclavii luaţi de 

Goţi în secolul al III-lea, în invasia lor în Capadocia, între- 

caril sclavi ne spun istoricii bisericești, erai fârte mulți 

creştini şi clerici, din carii își trăgea, origina și Ulfila epis-- 

copul, şi Sanzala şi Guthican ). 

Acestă a doua persecuție, după cât se pare, a ţinut mai: 

mulţi ani; căcă dup€ Ieronim, fugari! veneaii deja să caute: 

în 370 un azil pe teritorul Român, apoi Sava n'a suferit 

martirul de cât la 372 sub consulatul lui Modest și Ari-. 

thea. 

Martirii numeroși ce ai suferit în acestă persecuție sunt 

în genere priviți de scriitorii epocei, ca martiri ortodox! 2). 

De aceea fericitul Augustin în cartea să «De Civitate Dei, 

XVIII, 52», dice explicit că erati ortodox. De asemenea Am- 

brosie 3) se pare că emite acelaşi idee. Socrat 4) din contră 

pretinde că acestă persecuție a fost îndreptată contra Goţi- 

lor convertiți prin Ulfila, prin urmare contra, arienilor. Dar 

trebue să notăm că Socrat a confundat aicea mai multe: 

fapte: De oparte el scia că Goţii lui Fridigern se pronun- 

țase pentru Arianism, iar pe de alta el audiră că se vorbesce: 

de o persecuţiune care a avut loc în acestă epocă. Pentru 

a eși din nedumerire, el dice că Ulfila nu sa mulțămit 

numai ca să convertâscă pe supușii lui Fritigern, dar încă 

şi pe cei a lui Athanarih, care de atunci se porniră cu 

dușmănie contra creștinilor. Noi vom însemna că conversiu- 

nea Goţilor la arianism, ordonată de Fritigern, trebue pusă 

2) Veqi mai în urmă epistola Bisericii Gotice către Biserica, din Ce- 

sareea Capadociei, pe care am traduso în românește, idem pericopele: 

din Sozomen Soorat ete. publicate la începutul acestui tratat. 

2) Waitz p. 44. 
3) Opera, ed. Paris, 1661. folio INI, pag. 26. 

4) Waitz p. 44. 
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câţi-va ani mai târdiu; căcă persecuția despre care noi am vor- 
bit a început la 370, atunci când Athanarih de abea încheiasă 
pacea cu Valens. Deci, în acestă epocă încă nu-i vorba deo 
divisiune a Goţilor în două părţi dintre care una să aibă 
de cap pe Fritigern şi alta pe Athanarih. Probabil că a- 
cesta a avut loc mai târdii, puţin mai înainte de invaziu- 
nea Hunilor, când o parte din Goţi se separară de vechiul 
seu șef Athanarih, pentru a se pune sub dominațiunea, lui 
Fritigern, care de atunci a fost convertită, la creștinism. De 
aceea se explică pentru ce creștinii, până atunci persecu- 
taţi de Athanarih, ai căutat un asi! nu la Fritigern, ci la 
Romani, dincolo de Dunăre. Noi credem dar că martirii din 
a doua persecuție erau în parte ortodoxi și în parte ere- 
tici, nu arieni, ci de alte secte, mai ales Audieni, carii vă- 
dendu-se prescriși în Imperiul Roman, trecură Dunărea pen- 
tru a-și găsi partizan! printre Goţi. Ulfila dar nu era direct 
implicat în acestă a doua pe'secuţie. Puțin după acâstă 
persecuție se iviră neînțelegeri între Goţi; unii se puseră sub 
comandamentul lui Fritigern, alţii sub acelui a lui Athana- 
rih. Causa acestor neînţelegeri interne este că unele triburi 
izolate volaii a-și conserva independenţa lor pe care do- 
minația lui Athanarih părea a o amenința; ele se dădură 
atunci pe partea lui Fritigern, care proteja, pe creștini, pe 
când Athanarih le persecuta la ori-ce ocazie. Diversele is- 
torisiri asupra aceste! divisiun! printre Goţi nu se pot îm- 
păca. Socrat (Waitz p. 41) ne spune în cestiunea Goţilor,— 
și el înțelege aicea pe Wisigoţi—că ei se divisară în două 
părți, dintre care una era comandată de Athanarih, iar alta 
de Friligern. Acestui din urmă imperatorul Valens îi tri-. 
mise ajutor și de atunci mulţi din supușii săi primiră cre- 
știnismul. Insuși Fritigern se pronunță. cu recunoscință pen- 
îru credința lui Valens care era arian, și mulți Goţi ur- 
mară exemplului lui. Socrat nu spune precis că Ulfila a 
luat parte la acestă lucrare de conversiune, el ne istorisește 
numal că în acâstă epocă el traducea sfintele scripturi în
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limba poporului săă şi că Ulfila converti nu numai pe Goţii 

lui Fritigern, dar încă și o mare parte din cel a lui Athana- 

rih. Aceste succese ale creștinismului au provocat o nouă 

persecuție care costa viața a multor martiri. Socrat pune 

invaziunea Hunilor ceva mai târdiă. Urmând istorisirea lui 

Sozomen (Waitz p. 41).  Goţii nevoiți de Huni ai trecut 

Dunărea, şi trimiseră pe lângă Valens o ambasadă în frun- 

tea căreia se găsea Ulfila, pentru a ruga pe împărat de a 

le îngădui să se stabilescă în Tracia. Imperatorul consimți. 

Dar puţin după aceea o neînțelegere se ivi printre Goți, 

carii se dcosebiră în dou& partide, dintre care una avea 

în frunte pe Fritigern, și alta pe Athanarih. Fritigern spri- 

jinit pe Romani învinse pe Athanarih și spre recunoscință 

primi legea Impăratului. Cu tste acestea, adaugă Sozomen, 

nu-i numai acest motiv care determinară pe Goţi a se pro- 

nunţa pentru arianism, ci Ulfila care de la consiliul din 

Constantinopol era în relaţii cu episcopii arieni, a trebuit, 

când el a sosit ca ambasador la Constantinopol, să îmbră- 

țoşeze arianismul, fie pentru o necesitate politică, fie prin 

convingere. Acesta resultă în mod obiectiv din istoricii Bi- 

sericești. 
Asupra cestiunii de a se sci la care epocă convingerile 

religi6se ale lui Ulfila a suferit acestă schimbare, acesta ne 

va ocupa mai târdiu. Pentru moment noi nu căutăm de 

cât a precisa, timpul când națiunea Gotică se separă în două 

ramuri. Asupra acestul punct avem mărturisirea lui Socrat 

care presintă mai multă probabilitate. 

Mai întâi el pune cu cuvint divisiunea Goţilor în două 

părți înainte de invaziunea Hunilor. In acâstă privire isto- 

risirea sa este confirmată prin aceea a altor învățați 1) între 

alții de Tillmon p. 798; Aschbach. p. 29. mai ales Zeuss 

p. 412. Isidor ne raportă deasemenea acelaș fapt; apoi şi Am- 

mian XXXI, 3. Dacă comparăm istorisirea lui Sozomen cu 

a lui Socrat, noi constatăm cu ușurință că e! avea sub ochi 

1) Waitz p. 42. nota 2. 
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pe cea a lui Socrat, şi că el a alterat'o. Și în adevtr, el 
se înşală afirmând că Athanarih trecuse deja Dunărea, când 
sa luat la certă cu Fritigern. Este chiar absurd de a pre- 
tinde că dincâce de Dunăre el ar fi persecutat pe creștinii 
din poporul sei. Apoi cum să se admită că Ulfila stabilit 
de atâţea ani la sudul Dunărei ar fi putut fi trimis în am- 
basadă la Valens de către Goţii locuitori ai țărmurilor de 
dincolo de Dunăre. 

Noi afirmăm cu Socrat că acestă diviziune a Goţilor în 
două părți se făcu cu puţin înainte de invasiunea, Hunilor, 
că Fritigern primi cu recunoscinţă credința Imp&ratului pre- 
cum și mulţi din supușii s&. Athanarih aprins de mânie, 
a credut să 'și r&sbune persecutând pentru a treia Gră pe 
creştini. 

De aicea noi conchidem că de trei ori creștinii Goţi au 
trecut Dunărea și au găsit ospitalitate în imperiul Roman: 
Mai întâi în 355, când chiar și Ulfila a emigrat, apoi în 
370 până în 372, când și ortodoxii şi sectarii ai fost per- 
secutați de Athanarih, în fine la 375 când Fritigern emigră 
împreună cu poporul săi, emigrare care chiar în acel an 
încă, a fost urmată de aita, ocasionată prin invasiunea Hu- 
nilor, despre care noi vom vorbi acum. 

Ulfila n'a putut mult timp să lucreze la convertirea Goţi- 
lor de dincolo de Dunăre, sub patronarea lu! Fritigern; pen- 
tru că Hunil înaintară în mase din lăuntrul Asiei Și Su- 
puseră pe Alaniy. Hermanrih, Regele Ostrogoţilor. nu le pu- 
tură resista; Withimer succesorul s&i, încercă de a reîn- 
via vechea bărbăţie a poporului său, dar fără succes; el 
însuși cădu. Hunii cărora li se asociă o parte din Ostro- 
goți, alungară pe Wisigoţi. Athanarih se retrase spre Dnistru, 
dar supușii săi cuprinşi de terdre se gândiră a se stabili 
în Tracia; pentru aceea ei trimiseră o ambasadă la Impe- 
rator. Acesta sperând de a găsi aliați puternici în aceşti 
fugari, le acordă ospitalitatea. Dup& Sozomen 1) chiar Ul- 

1) Hertsog Real Eneykioposd:e Band. 16. s. 621.
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fila era în capul acestei ambasade, ceea ce este forte po-- 

sibil, căci Ulfila, trebuea naturalmente a se interesa de a- 

cești Goţi pe care îi convertise, și putea spera d'a fi cu 

uşurătate înțeles de imperator, de a căruia credință era. 

In adevăr împăratul cedă cererel episcopului. 

Nenumsrați Goţi, sub conducerea lui Alavivus şi a lui 

Fritigern ai trecut dar Dunărea și sai aședat în Tracia, 

După spusa istoricilor numărul - răsboinicilor se ridica la. 

200,000; în totul ei erai cam la un milion de suflete. Li 

se împărţiră cele spre trai și pămenturi de cultivat. Ostro- 

goții carii cerură de asemensa, ospitalitate la Imperator, n'a 

fost primiți. Athanarich amintindu-și purtarea sa anteridră 

faţă de Valens, trebuia naturalminte a se aștepia la un re- 

fuz; de aceea, el se retrase cu luptătorii săi în munţii ne- 

străbătuţi, după ce alungaseră pe Sarmaţi. Ulfila la vederea 

aşa de numerbsă a Goţilor carii se stabiliră în Tracia, v&- 

du că i se deschise un noi câmp de activitate înaintea 

lui. Mulți dintre acești Goţi, de și arieni, n aveai de cât 

o cunoscință superficială despre creștinism și erai fără în- 

doială alipiţi la obiceiurile lor păgâne. Dupt Eunapius 1) ei 

ar fi transportat cu dânşii în căruti sanctuarele lor strămo- 

şesci urmate de preoți şi preotese. Cu tote aceste, acestă 

povestire pare a fi exagerată, mai ales pentru că Ennapius 

adaogă că Goţii au continuat a practica în secret obiceiu- 

rile părinţilor lor, că în fond ei eraii încă păgâni şi că nu- 

mal în aparenţă erai creştini, că ei aveau preoți şi călu- 

gări pentru a putea locui cu linişte pe teritorul Roman. 

Este necontestat că cea mai mare parte a acestor Barbari 

erai creştini, păgânii de printre ei formaii o escepţiune. 

Goţii erai abea stabiliți în Tracia, când isbucniră tur- 

burări, ocasionate de egoismul guvernatorilor Romani, cari 

le vindea cele spre trai cu prețuri exorbitante.. Pentru a 

1) Hertsog Real Encyklopoedie Band. 16, s. 621. 
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se asigura, de supunerea Goţilor, se încercară de a-l îra-. 
prăştia. în diferitele părți ale țării. Dar guvernatorul Roman, 

Lupicinius, prevădând primejdia ce resulta pentru el prin 

stabilirea unui popor așa de numeros pe teritorul săi, căuta 

a se face stăpân prin viclenie asupra şefilor Vizigoţilor, A-. 

lavivus şi Fritigern şi-l invită la un prânz în Marcianopol. 

Șefii escortați de 6meni armaţi se duseră la invitaţie, dar 

acâstă escortă trebuea să slea afară de cetate; ea se în- 

căeră la luptă cu Romanii și sunt învinși și cei doi șefi 

al Vizigoților, şi nau scăpat de cât tot prin viclenie. De 
alunci Vizigoţii se credură deslegaţi de ori-ce obligaţiune 

față de Romani, şi un război, care aduse ruinarea în totă 

țara, fu început. Valens care se afla atunci în Antiochia, ho- 

tări să conducă el singur acest r&sboi. Generalil Romani 

atacară pe Goţi la Salice lângă Dunăre, înainte de ce Im- 

păratul să apară pe câmpul de război. O luptă sângerâsă 

avu loc. Goţii eșiră înving&tori. Romanii pentru a scăpa de. 

încurcătură se gândiră a infunda pe Goţi în munţii Emu- 

lui (Balcani), sperând că fomea îi va nevoi a se preda. To- 

tul părea spre r&uşită: dar de odată Alanii și Hunii se uniră 

cu Goţii şi respinseră pe Romani. Goţii atunci își r&sbu- 

nară. devastând ţara; îl nevoiră pe Generalul Frigerid a se 

refugia în Iliria. Acesta, reuși însă să bată lângă Beroe o 

trupă de Taifali, comandaţi de Farnobius, care însuşi cădu 

în luptă. Situaţia Romanilor devine încă şi mai primejdi6să, 
când șefii Ostrogoţilor, Alathe și Safrax se duseră la Fri- 

tigern și-l învestiră pe el cu comanda supremă. Imperato- 

rul Valens care apăruse pe câmpul de luptă, voia să aducă 

o hotărire difinitivă dintro di într'alta. Fără a aştepta aju- 

torurile lui Grațian, el se prepară de luptă lângă Adrianopol: 

Fritigern care nu staţiona departe de acolo, v&dând pre- 

parativele Imp&ratului socoti să negocieze, de pace. In a- 

cest scop el trimise, cum ne spune Ammian :) un preot 

1) Massman, Ulfilas Einleitung s. 17. Waitz p. 46 Nota 3. Hertsog- 
Real-Encyklopoedie 16 s. 621. 
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creştin (Christiani ritus presbyter) asociat de călugări (hu- 

miles) în tabăra Împeratorului pentru a-l ruga să permită 

supuşilor sti, pe cari barbarii îi alungase din ţara lor, ca 

să vină să se stabilescă în Tracia, făgăduindu-i din parte-i 

de a trăi de aicea înainte în o pace vecinică cu el. De alt- 

fel da Imperatorului alte scrisori din partea regelui Got, în 

care acela declara că fără îndoială "1 va fi grei de a ho- 

tări pe poporul săă să primâscă acestă convenţie, dar că 

el speră cu tâte acestea că, aspectul armelor romane Și nu- 

mele Imperatorului îl vor inspira respect și-l va. rechema 

la sentimente mai pacifice. Aceste propuneri ale lui Fritigern 

par destul de verosimile, mai ales dacă presupunem că a- 

cest presbiter creştin era episcop al Goţilor, Ulfila, care în 

acestă împrejurare purta, în calitatea sa de episcop, titlul 

de presbiter. De âlt-fel Regele Goţilor, trimițend acestă am- 

Dasadă la Valens, trebuea să cugete cu preferință la Ulfila, 

care se bucura de o stimă particulară la Imp&ratul, și care 

mal înainte se puse în fruntea unei ambasade tot pentru 

aceste motive. In fine, Ulfila avea un mare interes să vadă 

pacea, stabilită pentru a 'ȘI putea continua lucrarea misio- 

nară pe care o întrerupsese războiul. Apoi trebue adăugit 

că Ulfila, şi al săi se pronunţase energic pentru pace, atunci 

când războiul isbucnise. Goţil cari! în întâia persecuție emi- 

„graseră cu episcopul lor, a refuzat chiar de a se uni cu pa- 

trioţii lor carii secătueaii Tracia; unii dintre ei ai fost Şi asa- 

sinaţi, alţii se ascunseră în munți. 

Presbiterul creştin se duse dar la Împăratul. EI a fost 

“torte bine-primit, după spusa lui Ammian 1). Cu tote acestea 

Valens n'a fost satisfăcut cu propunerile lui Fritigern şi le 

respinse. A doua di 9 August 378 Valens se prepară de 

luptă. Fritigern nevoi pe împărat de a mai negocia încă 

odată cu el. Valens se hotări a trimite o deputaţie la Goţi; 

2) Hertsog Real-Encyki. Band. 16. s. 622. 

  
      

   



— 45 — 

dar Romanii începuse deja lupta. Un război violent se în-. 
cinse. Împăratul a fost 'rănit de morte; și l'aă transportat 
întrun cort, căruia văjmașul îi dădu foc, ast-fel în cât el 
peri cu suita sa în flacări. Invingerea Romanilor fu com- 

plectă. Goţii sub conducerea, lui Fritigern înaintară până. 

la zidurile Constantinopolului, fără a întâlni resistenţă. Nu- 
mai câți-va creștini, precum episcopul de Tesalonic, Asco- 
lius, îndrăsniră a, se împrotivi inamicului. Goţii însăși, după 
cum se spune se retrase dinaintea lui Ascolius, acest apă-- 

rător al credinței şi al sfințeniei. 
Teodosie fiind încoronat Imperator avea îngrijire pentru 

Goţi şi căuta a opri mişcarea lor prin o armată discipli- 
nată. Dar din nenorocire el cădu bolnav la Tesalonic și 
Fritigern putu ast-fel să înainteze și să jefuiască ţările care: 
până atunci erau scăpate ca Tesalia, Epirul şi Achaia. In- - 
tre aceste făptuite, Alathe și Safrax se îndreptară spre Pa- 

nonia. Graţian pentru a opri jaful lor, a început negocieri 

cu ei. Le la acest timp, istoria, nu citeză mai mult numele 
lui Fritigern; la acestă epocă trebue pusă mârtea sa. 

Iordanes istorisesce ?) că supușii săi, după învingerea, su- 
ferită de Valens, aă coprins Tracia Şi Dacia, ca o veche: 
patrie a.lor. Dacă Teodosie, după bâla sa, avu încă câte-va 
avantagii asupra Goţilor, dacă un re-care Modares care de-- 
sertase din armata Gotă și se puse în serviciul Imp&ratu- 
tului, bătu pe Goţi, aceste nu erai de cât succese de pu- 
țină importanță. Noile grupuri de Goţi care la începutul 
domniei lui Teodosie au fost nevoite de Huni să părăsâscă. 
munții de dincolo de Dunăre, nu pot fi de cât cet ai lui 
Athanarich, care se luptase în armata lui Fritigern. Proba- 
bil după mortea lui Fritigern ei se împăciuiră pentru a opune: 
o resistență mai energică lui Teodosie, inimicul comun. Toţi 
Goţii dar se puseră sub comandamentul lui Athanarich, care: 

1) Kraft, die Kirchengeschichte der germanischen voelker, ester Band. 
erste Abtheilung, s. 231, Nota 3. 
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“fără îndoială la acestă epocă era câștigat la creștinism. Teo- 

dosie vădând puterea imposantă a Goţilor a recurs la ne- 

- gocieri spre a se asigura de asistenţa, lor contra, altor inimici 

mai primejdioși încă. In acest scop el invită pe Athanarich 

-să se ducă la Constantinopol. Regele Goţilor plecă și întră 

-în Capitala, Imp&rătâscă a căria splendore o admiră. Imp&- 

ratul îl încărcă de onoruri. Dar curând Athanarich muri la 

Constantinopol chiar, în Ianuarie 381. 

Dup& încheerea păcel Vizigoţii întrară ca, federaţii în ar- 

mată Romană; ei locuiră Tracia şi trăiră independenţi, sub 

comanda unor. generali. Teodosie făcu tot posibilul de asta 

"în bune relaţii cu ei; graţie generosităței sale el îi câștigă 

pe toți, cu escepţia câtor-va. Acestă alianță cu Vizigoţii a 

fost considerabil de profitabilă pentru Teodosie, căci grație 

lor, Impăratul respinseră în 386 pe Ostrogoți, cari aveau in 

-capul lor pe Edotheus, şi că în 388 el câștigă o strălucită 

victorie asupra usurpatorului Maxim. 

Acâstă stare a lui Teodosie față de Goţi ne permite a 

ne face o idee atât de clară asupra unor date, care ne 

rămân asupra ultimilor ani a lui Ulfila. Teodosie lovit prin 

-o bolă grea care] pusă în primejdie de morte, a fost bo- 

tezat de episcopul Ascholius și cu acâstă ocasie el se pro- 

nunţă pentru doctrina Niceană. Curând după aceea ei caută 

“să facă să triumfe învețătura lui Athanasie asupra celei a 

lui Arje şi a stabili unitatea religiosă pe basele credinței 

din Nicea. Sosit la 380 în Constantinopol, el sili pe epis- 

-copul arian Dimofil, care protestează contra Simbolului de 

la Nicea, a părăsi Biserică în care el servisă 40 de ani. 

“Partisanii Niceeni deveniră ast-fel stăpânii tuturor Bisericilor, 

“pe care le posedaii Arienil. In acelaș timp a fost convocat 

un Consilii General prin Impăratul la anul 381. Consiliul 

-se întruni, un singur arian, Macedonius a putut să ia parte 

la el. Invățătura de la Nicea fu singura recunoscută și un 

:noti Patriarch la Constantinopol a fost numit. Intre aceste 
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se publică legi, care restringeaii drepturile Arienilor. In Oc- 

cident a fost Ambrosiu care luptă contra lor. Consiliul de 

Aquilea pe care'l presidă combătu şi depuse pe episcopii 

Arieni Palladius şi Secundianus. 

Aceste măsuri energice întrebuințate contra Arienilor pro- 

duseră numerâse desordini. Impă&raiul înţelese necesitatea 

de a convoca un noii Consiliu pentru a mulțămi şi concilia 
diferitele partide. Se înțelege ușor că Impăratul se gândi 

la o impăcare, el care avea atâţia Arieni printre supuşi săi. 

Consiliul se întruni la 17 Ianuarie 383. Fie-care partidă 'și 

presintă confesiunea sa dezredință; dar a fost cu neputinţă 

a se înțelege. Chiar Imp&ratul se pronunță pentru credinţa 

din Nicea. 

Se pote crede că acest consilii din Constantinopol este 

acela despre care vorbeşte Auxentius (Waitz p. 21) și la 

care Ulfila ar fi asistat puţin înainte de mortea sa. Dar 

pentru că Ulfila nu more de cât la 388 și că Consiliul din 
Constantinopol, despre care vorbim, se întruni deja la 383, 

trebue a deosebi acest consiliu ultim de un altul, care tre- 

buea a se înt'uni mai târdiă în aceiași cetate. 
Arienii vEdtadu-se încă apăsaţi în consiliul din Constan- 

tinopol la 383, nu încetaru de a protesta și acesta cu atât 
mai puțin cu cât în Occident Imperatorul Valentinian pu- 

plică în 386, sub instigarea, mamei sale Justina ariană şi 
-a unor numeroși Goţi influenți, un edict în favorea Arienilor 

și din care Maximin ne-a conservat un extract. 
In 388, Ulfila se duse pentru ultima dată la Constanti- 

nopo] pentru a'și apara credința și aderenţii săi, şi rugă 
pe Impărat de a întruni un noii Consiliu mai arept. Dar 
partisanii Simbolului din Nicea sau Catolicii ştiură a îm- 
pedica, întrunirea unei noi adunări, ast-fel că Impăratul a 

decretat lui Stobi din Macedonia, o lege datată din 16 Iunie 
-388, oprind ori-ce discuţie asupra, cestiunelor - religi6se. In 
acest timp, Arienii s'aii lăsat a fi induşi în erdre prin svo-
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nuri falșe ce se respândise pe socotâla armatei împărătești, 

că ea, ar fi fost bătută; de altmintrelea "Y-aii făcut se crâdă, 

că Impăratul a publicat un decret în favârea lor, astfel în- 

curajați prin aceste false svonuri, se dedură la tâte desor- 

dinile, arseră casa episcopului ortodox Nectarie, astfel că 

Teodosie nu numai înterdise orl-ce discuție religiosă; ci își 

retrase chiar promisiunea sa de a întruni un noi Consiliu. 

Arienii şi Goţii ai fost încă odată condemnați, ceea ce în- 

tristă întru atâta pe episcopul lor, în cât el cădu bolnav 

şi muri chiar în acel an, la 388, probabil în luna lui Au- 

gust, la vrâsta de 70 de' ani. El a fost îmmormintat la 

Constantinopol în mijlocul unei mulțimi de episcopi și laici, 

carii se grămădeaii în jurul mormântului aceluia, care prin 

viaţa sa, creştină şi prin serviciile sale eminente aduse Bi- 

sericei, a meritat nu numai omagiele lor, dar încă și ale 

urmașilor. 

Martirii din Dacii pe timpul persecuțiilor Gotice, 

Sfinţii martirisați în secolul al III-lea până în al V-lea, în 

jurul Daciei Traiane, în Dacia Traiană și în cea Aureliană. 

Dacă vom dovedi că aă existat martiri în jurul Daciei 

Tralane, în Chersonosul de astă-di, în Transilvania şi prin 

cetăţile de pe malul drept al Dunărei, atunci se va proba 

pe deplin, că a fost prea de timpurii creștini în Dacia 

Traiană, și că nu-i nici logic, nici admisibil ca fiind creștini 

în jurul Daciei Traiane să nu fi existat și chiar în Dacia, 

apoi martirii ce-i vom cita va râdica din spiritul ori-cărui 

drept şi nepărtinitor cugetător, că în adevăr Romanii din 

Dacia “Traiană sunt f6rte vechi creștini și că ai îndurat și 

persecuţiuni din partea poporelor barbare ce s'a strecurat 

cu timpul pe teritorul Daciei Traiane. Iată ce găsim în 

«Martyrologium Romanum», de P. R. Augustino Lubin, 

ediția Lutetiae Parisiorum, 1661. 

1) In Chersones: Apud Chersonesum passio Sanctorum 
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Episcoporum Basilii, Eugenii, Agathodori, Elpidii, Aetherii, 
Capitonis, Efrem, Nestoris et Arcadii (pag. 59. idem pag. 
227). lar la pagina 228 se citește: Ibi pariter celebri martyrio 
coronatus est $. Climens Papa... In Sinaxarul grecesc, a lui 
Nicodim Aghioritul, Luna Martie în 7, găsim următorele relaţii 
despre acești martiri: Pe timpul Imp&ratului Deocletian, în al 
10-lea an al împărăției lui, la 296, Ermon Patriarhul Ierusa- 
limului ati trimis la diferite popâre Episcopi ca se predice 
Cuvăntul ui Dumnedeă. In Chersones s'aă trimis 7 Părință, în 
Eparhia Tavroschitică ; iar Sf. Efrem a fost trimis în Schytia, 
Sf. Vasilevs a fost la Chersones, alăturea, cu Crimea, pen- 
tru a predica, dar păgâni! prindengu-l, Pai bătut și alun- 
gat din oraș. Mal în urmă pentru activitatea sa misionară 
a fost legat și tirăt de gât pe piețele publice. Sf. Efrem a 
fost decapitat. Eugeniu, Agathador și Elpida urmat lucra= 
rea misionară a lui Vasilie în Chersones şi au fost marti- 
risați. Mai în urmă sa trimis tot din Ierusalim la aceste 
popore Sf. Aetherie, care vădând sălbătăcia acestor barbari 
sa dus în Constantinopol la Marele Constantin în 330 ȘI 
la rugat să-i alunge din Chersonez, ceea ce a ȘI reușit. 
Ducându-se iar la Bizanţ spre a mulțămi Impăratului la 
întorcerea sa prin Dobrogea de astă-di, pe uscal, a fost 
prins de barbari şi a fost aruncat de necredincioși în fluviul 
Dunărei, la 7 a acestei luni (2â5ip0n md rob âniozove Eis 
7ov mnotauâv Aobyafuy xară miv Exrmy rob mapovros Mnvâs) 1). 
Acest popor barbar sunt Goţii, carii pe acest timp ocupată 
atât Chersonesul cât și Dacia Tratană în care se respân- 
dise până la Dunărea. În partea de peste Olt se stabilise 
Gepizii. Parte din ei trecând Și în Schytia mică (Dobrogea) 
acolo aii prins pe Aetheriela malul Dunărei, voind a trece 
în Dacia Traiană a fost înnecat. Acestă istorisire ne mai 
spune că pe atunci nu erai bine determinate numirile lo- 

1) Vegi Nr4oâijpoo “Atopeizov, zop, VIII, pag. 53 și b4. 

3 Ulfila,
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calităților acestora din România de astă-di, peniru aceea 

găsim în descrierile vieților martirilor amintite numai ge- 

neric localităţile, ca unele ce erai bine știute pe atunci, 

ca Chersonesul, Dunărea și Schytia mică. 

2) Dorostorul în Misia (Dorostori in Mysia) Silistra de 

astă-di. Numele acestui oraș în vechime se citeşte diferit: 

Dorostorus vel Dorostorum, Dorostolon aut Dorostena, quam 

alio nomine Distram dictam tradit Cedrinus... In acest oraș 

ai suferit martirul următorii sfinți: Dorostori în Mysia na- 

talis sanctorum Martyrum Passicratis, Valentionis et aliorum 

duorum simul coronatorum. 3). lar în marlirologiul lui Ni- 

codim Agioritul se istorisește forte pe larg modul muceniciei 

acestor doi atleți al lui Christos. Acești martiri erau soldaţi 

în garnisâna Romană de la Dorostor (ânâ Aopboredov Ti 

Moral=c). Nevrând ei a sacrifica eilor Romani declarân- 

du-se de creștini ai fost martirisați unul prin ardere Pa- 

gistrat, altul Valentinion prin decapitare. Pasistrat avea 20 

de anl; lar Valentinion 30 ani 2). Nu ştim data precisă 

a martirizărei lor, cun6ștem numai că Guvernatorul Pro- 

vinciei era Aulozan (A3ot4vns). Tot în acest oraş au mai 

suferit martirul Fericitul Iulie: «Dorostori in Mysia passio 

Beati Iulii, qui tempore Alexandri Imperatoris cum esset 

veteranus et emeritae militiae, comprehensus ab officiali- 

bus, Maximo praesidi offertur: quo praesente cum idola 

execratur, et Christi nomen constantissime confiteretur, ca- 

pitali sententia punitus est». 3). In martirologiul Grec a lui 

N. Aghioritul nu s'a conservat de cât notița următore: 

$ âpos Mdpruc "loj)iavâc 2v dxâvbac fărov oupâueves Te eLcUTat, 

Adică sf. martir lulian ș'a. luat sfârșitul tirit pe o grămadă 

de spini. (vol. X, pag. 83). Dacă martirologiul grec nu ne 

aminteşte nică locul nici timpul martirizărei Sf. Iuliu, din 

1) Martyr. citat. pag. 137. idem pag. 228). 
2) Opera citată vol. IX, pag. 83—85). 
3) Martyr. citat, pag. 142. idem pag. 228. 
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contra cel latin ni-aă păstra! şi oraşul și timpul, că adică a 
suferit sub Alexandru Sever (222-235) şi în orașul Silistra 
de astă-di. Despre acest martir aminteşte şi Baronie la anul 
228 în analele sale. 

Alt martir tot în Dorostol este Sf. Isihie: Sancti Isychii 
militis qui cum beato lulio comprehensus, sub Maximo 
proeside, post eum martyrio coronatus est. 3). Tot Baronius 
ne amintește despre el în anul 228. In matiriologiul Grec nu- 
mai amintirea acestui sfint am găsit (la pag. 29 v. X). 

Martirul Emilian: Aemiliani martyris, qui tempore luliani 
Aposlatae sub Capitolino praesidae in fornacem iniectus, 
martyris palanam accepit, la anul 362, după cum mărtu- 
risește Baronius în analele sale 2). In Nicodim Aghioritul 
se spune că acest martir era originar din Dorostol Şi era 
sclav, apoi devenind creștin a sfărâmat cu o bară de fier 
idolii dintr'un templu din oraş, pentru care autorităţile Ro- 
mane au început o cercetare și ai arestat şi muncit pe ma! 
mal mulți creștini, spre a afla pe cel ce au sfărămat idolii; 
atunci Emilian s'a presentat singur autorităților şi a, declarat 
că el a sfărămat deii minciunoși. După care a fost legat, 
bătut cumplit și aruncat în foc, unde ş'a primit martiriul 2). 
Despre acest martir aminteşte și istoricul Teodoret în cart. 
IN, cap. VII al istoriei sale, spunând că este originar din 
Dorostol. In Marea Lavră din Sf. Munte Atos se conservă 
viața acestui martir în un manuscript vechi, care începe 
așa: faathebovros 705 doefezrărov 'Loyiavot.,. 

Aceștia sunt martirii ce ni s'aă conservat şi carii at 
pătimit în Dorostol ori Silistra. 

3) Pe malul drept al Dunărei exista odinidră un oraş 
Singidunum, mai jos de Axiopol, în Misia. Aci ai fost mar- 
irisaţi sfinții Emil și Stratonic: Singidoni in Mysia inferiori” 

1) Marty. citat. pag. 160. idem 228. 
2) Opera citată, pag. 194, 229. 
3) N. “Amopetrms V. X. pag. 60 și 61,
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sanctorum martyrum Hermili et Stratonici, qui post saeva 

turmenta sub Licinio Imperatore in Istrum flumen emersi 

sunt 1). In Martirologiul Grecesc se povesteşte pe larg viaţa 
acestor martiri că adică, declarându-se Ermil de creştin, 

căcă era, diacon, a fost supus martirului, far Stratonic vE- 

dând suferințele cumplite ce indura prin bătăi de vergi cu 

ghimpi, s'a, declarat și el de creştin și a fost ambii mal 

întățu schingiuiți apoi aruncaţi în Dunărea unde şai pri- 

mit cununa de. martiri 2). In Nicodim Aghioritul nu se 

spune localitatea unde au cuferit acești sfinți, dar în Mar- 

tyrologium latin să găseşte orașul Singidunum. Pentru cu- 

riositate și știința timpului aceluia, dau aicea limitele ori 

confiniile Misiei de lângă Dunărea după martyrologiul latin 

(pag. 229). Mysia quae et Moesia, regio Europae maxima, 

Savo et Danubio fluviis Septentrionem versus, a Panonia 

et Dacia semovetur; Orbele et Haemo montibus ad Austrum 

a Macedonia et Thracia, ab Ortu Euxino mari, ab Occasu 

Ilyrico definita, in superiorem ad Occasum, et inferiorem 

ad orturn dividitur. Cunștem dar care erau marginile Mi- 

siel în seculul al Il—VI. E 

4) In Noviodum sai Novidum, ce era un oraş în Misia 

Înferidră la marginea Dunărei între Dorostol și Chilia nouă 

sai chiar la Gurele Dunărei, au mai fost martirisaţi Sf. 

Eradii și Valerian cu cei de o credință cu ei 5). Novioduni 

sanctorum martyrum Valeriani. Macrini, et Gordiani. Si 

Noviduni sanctorum martyrum Heradii, Pauli, et Aquilini, 

cum duobus aliis. In martirologiul grec numai amintire se 
face despre unii dintre acești martiri €). Lucrul se explică 

ușor, pentru că pe acele timpuri tot malul drept al Dună- 

rei era, ocupat de armatele romane şi o parte din coloniștii 

D Martyrologium opera citată, pag. 12 și 229. 
2 N. “Amropsiraqs vol. VI. pag. 52. 
2) Martyrologium latinum pag. 132, 
+) N, “Agrwopeirns, pag. 87, vol. I). 
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Daciei Traiane, carii la venirea Goţilor sai retras în Dacia 
Aureliană. T6te numele acestor martiri sunt curat Romane. 

Apoi pe acele timpuri peste t6tă peninsula Balcanică avea 

stăpânire Bisericescă Roma, până la Sinodul din Halcedon 

sau cel puțin până după recunoșterea prin Sinod a Patri- 

archatului Constantinvpolitan. De aceea și găsim numai în 

martirologiile latine numele unora dintre martirii acestor 

localități. După harta anexată la Martirologiul latin ce po 

sed, Noviodunul cade în Dobrogea de astă-di, numită Seyţia, 

la Gurile Dunărel +). 

5) In Sciţia ori Dobrogea n6stră se spune precis în Mar- 

tirologiul latin că a predicat Creștinismul Andrei Apostolul 

și ucenicii luj. lată ce se dice în Martyrologium latinum 

despre Scylia: Scytia parva, pars Sarmatiae Europae, inter 

Tauricam Chersonesum et Ostia Boristenis fluvii. Nu despre 

acestă Scytie ne înteresăm noi, pentru că ea cade în Cher- 

sones; de aceea în Martirologiul latin se face deosebire între 

o Scytie și alta. Despre a doăa Scylie, care-i a n6stră dice: 

Est et Scytia pontica, pars Mysiae inferiorisaEuxino mari 

Occidentem versus adjacens, apoi adauge: Sanctus Andreos 

Apostolus Christi Evangelium în Tracia et Scytia praedicavit. 

Este peste pulință să se se mai discute în care din Sciţii 
a predicat Sf. Andrei, în Sciţia din Chersones ori în Sciţia, 

minor adică Dobrogea. In textul latin se dice hotărit că a, 

predicat maj întăiă în Tracia și din acestă Provincie a 

trecut în Dobrogea, care-i o provincie limitată cu Tracia 2). 

In Martiriologiul Grec cetim despre predica, lui Andrei, că 

după ce a predicat în mai multe locuri din jurul Mărei 

Negre a fost și în aceste părți, aşa: Kai Opdzn uzi Maxe- 

Buvin, xat Tă pipi no» Exrebvovrat dus dv Aobvabry norauâv— 

a predicat «şi în Tracia și Macedonia și în părţile ce se 

1) Veqi tabela VII a Mastirologiului latin din 1661. 
2) Vegi harta No. 8 a dpereă citate.
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intind până la Dunărea» %. Apoi din viața ucenicilor lui 

Andrei, pe care l-a lăsat în Dobrogea ori pe malurile Du- 

nărei să continue predicarea, Evangeliei în oraşele de pe 

malul drept, pâte şi stâng al Dunărei, se probsză neîndoios, 

că Apostolul Andrei a pus s&mința Creștinismului în Dobrogea. 

Dar pentru a se înțălege pe deplin cele ce spunem, să 

trecem la martirii din chiar Capitala de pe atunci a Do- 

brogei, Tomis ori Constanţa de astă-di. 

6) Tomis sau Tomi era o cetațe în Misia inferidră pe 

care cu alt nume o numeau Scytia mică—Sceytia minor— 

pentru că locuitorii originari se numeau Scyţi. Acest oraş 

era Capitala a totă Scyţia mică şi avea un Episcopat, care 

se numea Tomensis sat Tomensium. Acestă Scytie este 

alta, de cât cea din Pontul Euxin. In Dobrogea s'au mar- 

tirisat următorii sfinți: Sfinţii trei frați Argeu, Narcis și 

Marcelin pe timpul lui Licinie: Sancti trium fratrum Argei, 

Narcissi et Marcelini pueri, qui sub Licinio principe inter 

tiranis comprehensus, cum nollet militare, caesus ad mor- 

tem et diu in carcere maceratus, demum in mare mersus, 

martyrium consumant. Fratres eius glaudio peremti sunt. 

Despre aceşti martiri vorbeşte Baroniu în analele sale la 

anul 316. Sf. Bretanian Episcopul, care a suferit sub Va- 

lente Arianul. Acesta a fost Episcop în Dobrogea și purta 

titulatura Tomensis, pe la 381. 2). Despre acești martiri nu 

aminteşte nimic Nicodim Aghioritul, ci-i găsim numa! în 

catalogul latin al Sf. Apuseni şi în Baronius istoricul. iut in 

Martirologiul latin mai găsim martirii Evagrie și Bonignie. 

Tomis în Scylia natalis sanctorum martyrum Evagrii et 

Bonigni 5). Și despre acești martiri nu amintește de loc 

Martyrologiul Grec. 
Vine apoi renumitul Episcop al Tomei Theotim, care a 

:) Pag. 186, vol. IV, N. “Anptousirov. 
5 Martyrologium latinum, pag. 231. 
3) Opera citată, pag. 87 și 331. 
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participat la Sinodul 1 ecumenic și care se bucura de un 
respect mare între barbari pentru viaţa sa sfintă și minu- 
nile lui. Martirologiul latin se exprimă așa despre el. S. Theo- 
timi Episcopi, quem ob insignem ejus sanctitatem atque 
miracula etiam in fideles barbari venerati sunt. (pag. 231). 
EI era Episcop al Tomei, pe care Hunii pentru respectul 
ce-l purtau, îl numeaii: Dumnedeul Romanilor, a trăit pe 
timpul lui Arcadie, pe la 404. 

Sfinții martiri din Tomis Paul și Chiriac, 1) nu se face 
amintire despre ei, în Martirologiul grec a lui N. Aghiori- 
tus. Sfinţii martiri Marin, Theodot și Sedof 2). Nu se face 
amintire nici despre aceştia în martirologiul. grecesc. 

Sfinţii martiri Marcel Tribunul și soţia sa Manea și fiii 
lor loan; Serapion și Petru 2). Tomis sactorum martyrum 
Marcelini Tribuni et uxoris eius Manneae et filiorum Ioan- 
nis, Serapionis et Petri 4). In Martirologiul grec citesc un 
catalog întreg de nume de martiri între caril este şi Tri- 
bunul Marcelin, aprpe toți cu nume romane, ca Pîsr:s, 
pâvaros, Mapxihos, Oeotagionos, Mepxovores, Aif:)x05, dintre carii 
unii erai Comiţi, alții Tribuni, alţii Principi 5). Acestă per- 
secuţie a avut loc pe timpul lui Eliogabal la 218 6. În fine 
sf. martiri Prisc, Crescentie şi Evagrii. S. Martyrum in 'To= 
mis Priscis, Crescentis et Evagrii 7). Nu face nici o amin- 
tire despre ei martirologiul grecesc. Dacă mai urmărim nu- 
metrul martirilor din jurul Daciei Traiane, mai aflăm că şi 
in Panonia au fost martirisaţi, între alți cetim: S. Ale- 
xandri militis, qui sub Maximiano Imperatore, post multos 
pro Christo agones superatos, multaque miracula edita, mar- 

1) Marty. lat. pag. 165 idem 231). 
2) Vedi Martyr latin pag. 231. 
3) Vedi martyrolog. latin pag. 232. 
2) Opul citat, pag. 238. 
5) Vedi N. "Avtov&rns pag. 109, 110 și 111. 
€) dem opera citată, 
?) Mart. latin pag. 276. idem 232. 
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tyrium capitis obcissione complevit 3). În Rhaetiaria, care 

este un oraș în Dacia Ripensă, în partea drâptă a fluviului 

Dunării exista un Episcopat, care astă-di se numesce Ni- 

copoli, şi aici găsim un martir, pe sf. Hermit vrăjitorul. Des- 

pre el ne vorbește Usuard şi Ado 3). 

Până aici am enumerat martirii, ce ai suferit în diferite 

părți şi localităţi din jurul Daciei Traiare. Prin urmare, dacă 

în localitățile mejieșite cu Dacia Traiană au existat creștini, 

este posibil să se admită ca în mijlocul acestor țări să nu 

fi existat? Deci pentru a dovedi neîndoios că și în Dacia 

lui Traian aii fost creștini și încă mulți ai suferit și per- 

secuţii pentru legea lor expun aicea viaţa numai a unuia 

dintre martiri! mai însemnați și dupre care avem date po- 

sitive, sf. Nichita Romanul dis și Gotul, precum și perse- 

cuţiile ce aă fost ridicate de Goţi asupra creștinilor. Nu se 

pote admite că odată sădit adînc î tre locuitorii acestor 

țări creştinismul, apoi cu timpul să fi dispărut; pentru că 

în curgerea, seculilor de la al V—XI, elementul de baștină 

a acestei ţări n'a dispărut depe pământul românesc; far 

poporele ce sai strecurat prin ele ai fost convertite ori 

aii primit ideile creştine pe când trălaii pe aceste locuri. 

Acum se justifică lămurit care mi-a fost intenţiunea de a 

reaminti martirii locurilor megieşe, aceea de a proba că jur 

împrejur fiind creştini, suntem nevoiți a admite în mod ho- 

tăritor că a fost şi în ţările locuite acum de noi, încă de 

la finele seculului al II-lea. Acum să venim și la Dacia 

Traiană. In Martirologiul latin lată ce se spune de Dacia, 

ca creştină precum și care-i eraii confiniile sale pe atunci. 

«Dacia, regio ingens Istro fluvio versus Austrum et Occi- 

dentem, Carpate monto ad Septentrionem et Tibisco fluvio 

versus Occasum comprehensa, nunc vulgo Dace tres Pro- 

vincias, Transylvania, videlicet, Moldaviam et Valahiam com- 

1) Mart. latin pag. 243. 
2) Vegi Mart. latin. pag. 246. 
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DI 2 CAROJI plectens> Din harta alăturată se v&d terte clar confiniileă, „ie 

țării n6stre cum erai prin secolul al III şi al IV. Acesta-i - 
dar Dacia lui Traian. Unde sau stabilit Goţii prin ţara Da- 
ciei, după ce sau intins despre Chersones în spre apus? 
Este positiv admis că n'a putut să se întindă de cât asu- 
pra țării n6stre. De o cam dată înpingând ma! spre Du- 
năre pe Gepidi, adică în Oltenia de astă-di, căci ei mai de 
timpurii venise în Dacia, de şi erau şi Gepidii tot o ra- 
mură din ginta Gotică, ai cedat locul lor mulțimet Goţi- 

„lor. Ast-fel este natural că Goţil răsăriteni să fi ocupat Cher- 
„ Zonesul să se fi întins în Basarabia și Moldova de sus şi 
"să fi străbătut Și în Bucovina, iar Goţii apuseni, partea, de 
; jos a Moldaviei Valahia propriu disă până la Olt şi o parte 

” din Transilvania. Faptele istorice ne îndreptățese în totul a 
"admite acestă topografie etnică a Goţilor. 

Istoricul Socrat se exprimă precis: [ore îugidov npoe 
ExToV; avijzavTss mheuoy, eis vo uton 2rumânoev. Era dar 

* divizați în două mari părți, la una din părți era guverna- 
| tor Fritigern, Yar la cea-l-alță Athanarich. Athanarich declară 
„mal în urmă resboi lui Fritigern, pe care "] învinge, lar 

” acesta, se refugiază la Romani şi cere ajutorul lui Valente 
„care i-l dă și cu armata romană bate pe Athanarich. Unde 

işi avea sediul Fritigern şi unde Athanarich, este ușor acum 
| de precisat. Dacă Fritigern fuge la ajutorul Romanilor, n'a 
"putut face acesta cu uşurinţă, de cât fiiind mai în contact 
"cu Romani! Și mal în apropiere, apoi nu-i logic că s'ar fi 
| putut strecura prin statul lui Athanarich Şi să ceră ajuto- 
"rul Romanilor. Așa, dar trebue să admitem fără nici o esi- 
tare că Athanarich, cum am dis, guverna pe Goţii despre 
nordul Daciei, pe când Fritigern pe cei despre Dunăre, şi 
ast-fel să explică în mod natural posibilitatea lui Fritigern 
de a, cere ajutorul Romanilor. O dată stabilit acest punct 
putem să ne întrebăm, de unde, și cum ai cunoscut Go- 
(il ideile Creștinismului și prin ce mijlOce s'au lăţit printre 

Ulfila. 4.
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el. Istoricul Filostorgiu ne spune hotărit, că <o parte mare 

a Sciţilor celor de dincolo de Dunăre aă trecut prin pă- 

mântul Romanilor și mulţimea ai năvălit asupra Europei 

(Peninsulei Balcanice). Trecând și în Asia și în Galatia au 

ajuns şi în Capadocia și au luat mulți sclavi și pe alții 

dintre cei enumăraţi în cler, și după. mult jaf s'au întors 

acasă. De aici resultă că aceşti sclavi creștini veniţi din 

orient împreună cu clerul lor, nu puteai să nu 'şi exer- 

cite ori profeseze legea lor şi ca sclavi printre Goţi. Apoi 

sclavii fiind și mai culți și mai civilisați de cât Goţi au avut 

natural o mare înriîurire asupra moravurilor societăţii Go- 

ţilor, mai ales în sens religios, pentru că creștinii sclavi 

erau zeloși de a-și menţine măcar religia, dacă şau per- 

dut Patria. Printre sclavii aduşi erai și părinții vestitului 

Uifila. Acești sclavi dar aii semănat mai întâl creştinismul 

printre Goţi. 

Epifanie iarăși ne spune că Audeus, un eretic, fiind exi- 

lat din Mesopotamia în Sciţia, pentru ideile lui periculâse, 

în urma insistenţei lerarhiei Ortodoxe, n'a putut sta mult 

timp acolo, căci rămăsese în Sciţia, din Chersones pâte cei 

ce erai mai barbari şi mal aspri în moravulrl, de aceea 

Audeus şa luat drumul spre Goţii din Dacia Taiană cets 

ză npoow Batvwvy xai Eis a ?owrara Ti [orbiac, mohobG T6v 

Tezwy xaripnaev, âq' comep xi Movaaripta îv Ti Torbia, îyt- 

veto... şi înainte mergând și până la părţile cele mai inte- 

rire ale Gotiei, a catihizat pe mulți dintre Goţi, de când 

s'au făcut şi Monastiri în acestă Goţie». Se știe că pe lim- 

pul Goţilor Dacia Traiană se numea Goţia. După numele 

poporului ce ocupa, acest pământ își lua și numirea la scrii- 

torii Bisantini. Este dar cert că aici sub Goţia trebue să 

înțelegem în acestă epocă Dacia. Dar în ce parte dintre 

Goţi s'a stabilit Audeus ereticul, la acesta răspundem, că 

era natural să se fi dus la Goţii de sub Athanarih, fiind-că - 

Goţii de sub Fritigern își aveati Episcopul lor şi erai Or- 
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todoxi, pe când printre Goţii lui Athanarih eraă numai scla- 
vii creștini aduși din Asia, Și lui Audeus îl convenea mai 
bine a se introduce la o populaţie la care creștinismul era 
încă în fașă şi putea mai ușor a-și căpăta adepți şi a-și 
propaga eresia sa în tâtă liniștea. Printre Goţii lui Atha- 
narih sai r&spândit iute doctrina sa falșă. S'a înfiinţat o 
lerarhie cu dok Episcopi Uraniă şi Siluam. Tot Epifanie ne 
mai spune că aceşti eretici în timpul întâei persecuții ri- 
dicate de Athanarich contra creștinilor, acești eretici ati fost 
alungați și nimiciți: «Kai dp îx Ti Torbizs 2wxOnoav ai 
mhâtovs, 0d uâvov, dA ai oi îuezepot îxei Xpteziasol... căci din 
Goţia ai fost alungaţi cei ma! mulți, nu numai ei ci Și Creș- 
tinii noştri de acolo, când s'a ridicat persecuție mare de 
Regele Elin (păgân) și care a fost înfricoșată şi tot neamul 
din acea parte s'aă îndrumat spre ocrotirea Romanilor...» 
De aicea se documenteză că Audeus era, în partea. Goţilor 
lui Athanarich. Tot asemenea a înțeles textele din istoricii 
Bisantini și Dimitrie Filipid: «Se numea Goţii din Româ- 
nia dismogoți spre deosebire de Goţii cei de dincolo de 
Tira-Dnistru, ce se numeati Goţii despre Răsărit. Cei din 
Romănia arăşi se subimpărteaă, unii carii locuiai în Ar- 
deal se numeaă Taifali, Jar cei din Moldova Victofali, cei 
din țara Romanescă Thuringi, nume ce s'a păstrat încă la 
Germani». Cei de peste Dnistru eraă Goţii ce mai rămă- 
sese încă în Chersones până la năvălirea Hunilor. Apoi 
mai la vale Filipid gice, că Goţii «jefuind pământul Con- 
stantinopolitanilor şi aducend sclavi în Romănia, eraii de 
buna s6mă între ei și creștini, și religia creștină a început 
de acum să se planteze în Romănia». Că sediul Episcopal 
a lui Ulfila era în Valahia, ne-o afirmă acesta și Dimitrie 
Filipid: Acesta a fost vestitul acela Ulfila, dintre sclavii Goţi 
creștini, ce locuiau în Asia, care pe la jumătatea secolului 
al IV (355) se hirotoneşte Episcop Goţilor în Constantino- - 
pol și vine în părțile cele lăuntrice, convertind pe Goţi la



învăţătura lui Christos. In țara Thuringilor, în țara Romă- 

nâscă, unde era Rege (sub rege) al Goţilor Fritigern,. în- 

treprinderea lui Ulfila reuși». Ast-fel rămâne ştiut că creș- 

tinii din Valahia erai Ortodoxi, pe când cei din Moldova 

şi părţile de mal sus erai amestecați cu eretici lui Audeus. 

Străpătând creștinismul deci printre toți Goţii, prin acesta 

li sat civilisat în cât-va moravurile, li Sai îmblândit obi- 

ceiurile şi aă pierdut mult din caracterul lor r&sboinic săl- 

batic și militar. Athanarich îngrijindu-se de acestă schimbare 

a poporului Got, apoi ambițios de a rămâne singur stăpâ- 

nitor peste Goţi, sub pretext că Goţii sai moleșit primind 

Jegea creștină, decreteză o persecuție asupra. creştinilor din 

Regatul săi. Cel dintre creştinii de sub Fritigern însă trăiau 

în liniște și "şi profesaii cultul lor în cea mai mare liber- 

tate. Acestă procedură a lui Fritigern ma plăcut lui Atha- 

narich și i-a declarat război, când îi învinge. In acest timp 

până ce Fritigern căpăta ajutor de la Romani a avut loc 

a doua persecuție asupra Daciei întregi. Câţi martiri vor fi 

suferit în întâia. persecuție nu ştim, căc martirologiștii nu 

ne spun nimic, pentru că nu era posibil să străbată cine-va, 

dintre ortodoxi între Goţii de sub Athanarich. Atât numai, 

ştim: că mulţi şi dintre creştinii ortodoxi aii suferit și ai 

fost alungaţi. Din a doua persecuție insă avem nenumă- 

rați martiri dintre carii volu descrie numai pe cel mal în- 

semnaţi. 

1) Nichita Senatorul Roman, ce a suferit în a doua per- 

secuţie. lată ce ne spune despre el Martirologiul latin. S. 

Nicetae Episcopi, qui feras et barbaras gentes Evangelii prae- 

dicatione mites redidit ac mansuetas». Apoi adaugă: Fuit 

Dacorum Episcopus: Eum diversum arbitratur Baronius, a 

s. Niceta martyre, anno salutis 360, inter Gothes Danubii 

accolas (Dacos videlicet) martyrium passo 3). Iar în alt loc 

1) Pag. 228. idem pag. 7 opul citat.  
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spune tot acest Martirdlogiu: «Eodem die s. Nicetae Gothi, qui ab Athanarico ob Catholicam fidem iussus est in igne 
comburi 1). 

In Martirologiul grecesc ni s'aă păstrat următârele date asupra martirului Sf. Nichita: Acesta s'a arătat din nea- mul cel mai strălucit al Goţilor, ce se află dincolo de flu- viul Dunărei, pe timpul lui Constantin cel mare 330. A învețat legea creștinescă din copilărie de la Macarie, Ar- hiereul loculuy aceluia, și fiind-că el a fost nobil şi educat religios pentru aceea a învățat și pe alții de neamul sti ca să creadă și aceia şi să trăiască religios şi virtuos, după cum viețuia și el religios şi virtuos, făcându-se predicator şi învățător al adevărului la toți. Dar fiind-că necredincio- sul Athanarih, Guvernatorul și cel întâi a părții neamului Gotic (căci era divizat acesta în două părți), fiind-că acesta, a fost învins prea rușinos de Fritigern guvernatorul celei- l-alte părți a Goţilor, cu ajutorul și alianța dumnedeeștii cruci, și a armatelor Romanilor; de aceea, după ce cu tim- „__pul s'a reabilitat şi s'a împuternicit s'a aruncat necredin- „ căosul cu mare furie asupre pioșilor creștini, și l-ai schin- giuit cu pedepse varvare și nesuferite. Nu numa! el însuși a făcut acesta, dar a poruncit și celor de sub el ca să imiteze mânia și ferocitatea lui asupra creștinilor. Dec! fiind- „că marlirul Nichita a lui Christos, înmulția tot mereă în- | vețătura Evangeliel şi predica credința lui Christos tot mai | mult, de aceea este prins fără de veste de Goţii de acolo, unde predica și este cu violență, răpit de ei. Apoi este si- lit să abjure numele lui Christos, și pentru că nu s'a su- | pus, de aceea i s'aă sfărimat tâte membrele corpului săi. Oprit prin acâstă pedepsă, el mai mult predica pe Chris- tos, de aceea a fost aruncat asupra unul foc, și aşa ade- 
———— 

1) Pag. 368 opul citat,
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“&ratul luptător pentru Christos Nichita şa luat cununa 

neveșştejită a martirului *). 

2). Martirul Mercurie. Martirologiul latin ne spune nu- 

mai locul martirizărei lut: «Cesariae in Capadocia passio 

s. Mercurii militis, qui custodientis se angeli patrocinio et 

barbaros vincit et Decii saevitiam superavit, multis que ac- 

tus tormentorum trophaeis, martirio coronatus, migravit ad 

celum 2). Baronie pune data suferinţei lui la 254, iar cel 

grecesc la 255. Părintele săi Gordian era un scit roma- 

nizat, fiul s&ii Mercurie în puterea, drepturilor părintelui său 

a intrat în una din legiunile Romane, ce eraii în Dacia 

Traiană cu numele Martensilor— Maprnsiwv şi a ajuns Co- 

mandant—'Apytopărnyo. Cu tote aceste onoruri Mercurie 

fiind din casa părintâscă creştin își profesa credinţa. în as- 

cuns. Când Decie a decretat o persecuție asupra creştini- 

lor, dovedindu-se că comandantul Mercurie este creștin și 

el întrebat fiind n'a, tăgăduit, atuncă Imp&ratul a ordonat a-l 

supune martirizărei. Legat de patru stâlpi este scrijelat cu 

cuțite pe corp, apoi întins peste un foc la stins cu sîn- 

gele scurs din rănile lui. După acea transportat în Cesaria. 

Capadociei i se tăie capul pentru că era cetăţean roman ?)- 

3). S. Sava Stratilatul— Erpasckene—supranumit Gotul, 

- martirizat în Dacia Traiană de către Athanarih, la 370. Viaţa 

acestui renumit martir, am descris'o altă-dată în scrierea 

mea «Mitropolia Moloovel», et. El a suferit martiriul în a 

doua persecuția. a lui Athanarih, a fost prins şi dus înain- 

tea. Guvernatorului ca unul ce n'a voit a renunţa la creş- 

tinism, dar v&dându-l simplu, sărac, l'a elibera în acea oră 

credându-l că nu pote fi ofensiv. Când însă a voit să se 

ducă la, preotul Sansala să serbeze Paştele, căck el urma 

2) Nux, Amlopatens V. L. pag. 100 şi 101. 

2) Pag. 332. Opera citată, idem pag. 290). 

3) Vegi Ist. Mitrop. Moldovei Introducerea. pag. XV.
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cu predica creștinismului, Athanarih la prins în acel sat 
la supus la schingtuiri, pe care le-a suferit cu bărbăție, 
a fost în urmă înecat în riul Museă (Buzău) Movgaiov, le- 
gându-i mânile şi picidrele şi de gât un lemn grei 1). Mai 
sunt și alți martiri cunoscuți din Dacia Traiană, dar cre- 
dând că cei enumărați ne procură un argument suficient 
în cestiune, nu-i mai înșirăm aicea, apoi după documen- 
tele istoricilor numărul sf. martiri din Dacia în timpul a- 
cestor două persecuții decretate de Athanarih îl presupun 
imens, pe care numai Dumnedei singur îi ştie. 

4). Siintul Theotim din Tomi. Acta Sanctorum, vol. 11 
pag. 753, iată ce ne spune și despre Tomi şi despre a- 
cest sfint: 

«Tomi urbs antiqua est Mysiae inferioris, in ea Ponti Euxini 
ora, quae Scylia Pontica fuit appelata, olim Ovidii poetae 
exilio et carminibus celebrata; at post susceptam Christi 
fidem sede Mitropolitana Scythiae autocephala, et praecla- 
ris aliquod episcopis et Martyribus magis nobilitata. Inter 
Martyres dedimus die secunda Ianuarii Santi Argeum, Nar- 
cissum et Marcellinum, et die tertia hujus mensis Aprilis 
S. s. Evagrium, Benignum et ex commilitones ibidem no- 
minatos, alios alibi aaturi. Inter episcopos celebravimus XXV 
lanuarii S. Bretannionem, et hoc die XX Aprilis colimus S. 
Theothimum, quem tabulae martyrolozii Romani referunt 
his urbis: Thomis in Scytia S. Theotimi Episcopi, quem, 
ob insignem ejus sanctitatem atque miracuia etiam infide- 
les barbari venerati sunt». | 

Sfîntul Theotim a fost Episcop la Tomi—Constanţa, pe 
la începutul secolului al V se întitula Thomensis, adică al 
Tomei, era forte învețat, în cât a aprins curiositatea Şi a 
barbarilor Huni de pe malurile Dunăre! și a convertit pe 
mulți dintre ei la credința creștină. Pe lângă cunoştinţele 

:) Vedi Mitrop. Mold. Introducerea pag. XVI.
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creștinismului era versal şi în filosofia păgână—vir în phi- 

losophia enutritus,—apol îi mai dau și epitetul de Dumne- 

" deul Romanilor—ab Humis Deus Romanorum. dictus—Prin 

predica sa a îmblândit mult moravurile acestul barbar po- 

por, care adese năvăliau peste Dunăre între Sciţi ori Goţi. 

Sf. Theotim ducea o viaţă fârte abstinentă, aspră în totul, 

ca cel mai mare ascet şi așa şaii terminat viaţa dedat 

studiilor. Baromie în Analele sale îl pune la 402, şi ne spune 

după sf. ln Chrisostom, că a luat parte la Sinodul din 

Constantinopol: Floruit temporibus Arcadii Imgeratoris, in- 

terfuitque Synodo Constantinopolitanae stetique pro loani 

Chrysostomo, in qua actum de abolendi operibus Origenis 

fuitque de ea re ejus sententia, ne Origenis scripta tolle- 

rentur quae esse sincerae fidei probaretur.... El a fost ală- 

turea cu Sf. I6n Chrisostom de a nu condemna tote ope- 

vile lui Origen, pentru că nu tâte sunt infectate de erori, 

apoi să nu se arate Sinodul așa aspru față de un mort 

ca Origen și care a lucrat atâta pentru Biserică. 

Epifanie stăruia cu partida lui să condamne pe Origen 

cu ori-ce preţ, la care acuzare Theotim Episcopul Scitiei 

îi răspunde ast-fel lui Epifanie: «Ego Epiphani, neque ho- 

minem jam olim mortuum contumelia officero volo; neque 

facinus tam nefandum aggredi audeo, ut eos condemnem 

libros, quos majores nostri neutiquam condemnarint, prae- 

sertim cum multam doctrinam malam în illis conprehen- 

sam inteligam. ltaque quodam libro Origenis allato, cum 

legit, scripturaeque interpretationes fidei Ecclesiae congruen- 

tes, quae in eo continebantur ostendit. Deinde adjunxit haec 

verba: Qui ista contumeliis afficiunt, illi eas res contume- 

Jiis imprudentes afficiunt, de quibus libri ipsi conscripti 

sunt>. Numai din aceste cuvinte se pote constata cât de 

învățat era Theotim al Tomei, cunoştea perfect pe Origen 

şi operile lui şi nu era pornit la url şi învrăjbiri, ci forte 

larg în vederi și condescendent faţă de neajunsurile firei 

omenești. 
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5). Sf. Martir Elefterie. 

Acesta era din Roma de loc şi a fost născut din părinți 
bogați şi însemnați, părintele său a fost în trei rînduri con- 
sul: Tpiovnaroy yăp auto Tov aripa Yeviota oxoiv. Conver- 

tit la creștinism încă din casa părintâscă a fost hirotonit 

de Papa Anacelet Diacon, preot şi apoi Episcop pentru Ili- 

ria. Aici printre locuitorii Iliriel a predicat cuvintul lui Dum- 

nedeu la finele secolului întâi și începutul secolului al II. 
A fost trimes în contra, lui un 6re-care Felix spre a-l prinde 

dar Elefterie cu puterea cuvintului şi cu minuni convertește 

pe Felix Ja creștinism; în urmă este prins şi dus la Roma 
dimpreună cu Felix. și este martirizat, unde la sfîrşit a fost 
decapitat, ca unul ce era cetățean Roman 2). 

Acum dai numai în traducere românescă și Epistola Bi- 

sericii din Goţia (Dacia Traiană) către Biserica din Cesaria 

Capadociei, din care se vede lămurit și suferințele marti- 

rului Sava, supranumit Gotul și existența unei Biserici or- 
ganisată pe atunci în Romănia n6stră de astă-di. Textul 
grecesc este luat după Acta Sanctorum luna April vol. II. 

pag. 2 în anexă. 

Epistola Bisericei Gotice trimisă Bisericei din Cesaria Ca- 
padociei, despre starea Bisericel din Dacia Traiană și su- 

ferințele martirului sf. Sava supranumit Gotul 2). 
«Biserica lui Dumnedei cea petrecătâre în Goţia, Bisericel 

lui Dumnedei celei petrecătâre în Capadocia a tuturor bise- 
ricilor celor aşedate pe alocurea ca sf. Biserici Universale, 
mila, pacea, şi dragostea de la Dumnedei părintele Domnu- 
lui nostru lisus Christos să se inmulţescă. 

1) Dicerea fericitului Pavel şi acum cu putere se dove- 

5) Veqi Acta Sanctorum. Vol 11 in Apendice, pag. 10. Viaţa lui este 
scrisă în grecește de Simion Metafrast. 

2) Acta Sanctorum Vol. XI in apendice. pag. 2. ec. extras din uia- 
nusoriptul Vatican în 1660.
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deşte: că în fie-care popor cel ce se teme de Dumnedei 

Și lucreză dreptatea, este primit de el. Pentru că sa în- 

credințat acesta și în faptele bune ale fericitului Sava, care 

este martir a. lui Dumnedeă şi mântuitorului nostru lisus 
“Christos. Căci acesta Got fiind de neam şi petrecând în 

Goţia, în mijlocul unui neam viclean și destrămat sa ară- 

tat ca un luminător în lume, imitând pe sfinţi și petrecând . 
cu ei în cele după Christos fapte bune. Căci nu alteia s'a 

făcut încă de șapte ani fiind zelos, ci bunei cinstiri cei în 

mântuitorul și Domnul nostru lisus Christos, Yubind atâta 

fapta bună desăvirșită, ca să ajungă în bărbăția deplină 

la cundșterea, Fiului lui Dumnedeu. Fiiad-că celor ce iubea 

pe Dumnedei tâte li se lucreză în bine, a ajuns la r&s- 

plata chemării de sus, ceea ce din inimă doria, apoi lup-. 

tându-se fățiș contra protivnicului şi devenind mail presus 

de relele din viaţă s'a făcut către toți împăciuitor. 

2). Pentru amintirea și întărirea credincioşilor, după tre- 

cerea lui spre Domnu! n'a ingăduit nouă să fim în uitare, 

ci să scriem luptele lui. A fost drept în credinţă, evlavios, 

gata spre t6tă ascultarea cea întru dreptate, blând, simplu 

la, cuvînt, dar nu la cunoștință, vorbind pentru adevăr, as- 

tupând gurile idolatrilor şi nu mândrindu-se, ci purtându-se 

cum se cuvine celor umiliți, liniștit şi nu prespuitor în cu- 

vînt. spre tot lucrul bun forte serios, cântând în Bise- 

TICĂ, şi acesta f6rte plăcut, îngrijindu-se nu -de bani, nică 

de proprietăți, ci numai de cele spre trebuință, neb&utor 

de vin, înfrinat în tâte, necunoscând femee, abstinându-se 

postia dilnic, insistând în rugăciuni fără îngâmfare, şi su- 

punând pe toţi la buna disposiţie, făcând cele ale datoriei 

lui și nu umbla cu mintea spre cele ce nu-i erati de folos, 

Și în genere având .o credință nepătată, lucrătore prin dra- 
goste, în cât el nică odată nu se indoia că este față tot- 
d'auna de Domnul. 

3). Nu o dată ci mai adese ori înainte de a-și da, sfir-  
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şitul şa arătat în credinţă fapta. cea bună. Căci mai întâi 

când ati început cei mai mari din Goţi să se miște asu- 
pra. creştinilor, constringându-i pe aceia să mănânce cele 

jertfite idolilor, s'a părut unora din etnicii din acel sat (lo- 

calitate), unde petrecea Sava, ca berbeci nejertfiţi idolilor, 

în loc de cărnuri jerifite idolilor să pregătâscă și să mă- 

nânce creştinii cele ce li se cuvin lor, în public în faţa 

persecutătorilor, cu scop ca pe unii să-i păzâscă ne'ntinați 

Yar pe persecutători să-i înșele. Ceea ce cunoscând fericitul 

Sava, nu numai el n'a mâncat din bucatele propuse, dar 

încă înaintând în mijlocul lor a protestat la toți dicând: 

Dacă cine-va va mânca din cărnurile acele, acela nu pote 

să fie creştin, şi a oprit pe toţi să nu cadă în cursa dia- 

volului. Deci din cauşa acesta cei ce ait manevrat ast-fel 

de înșelăciune Pati alungat din sat, apoi după câtă-va vreme 

i-ai îngăduit a se reîntârce. După aceea pornindu-se iarăși 

ispita. (persecuția) după obiceiul Goţilor, unii dintre păgâni 

din satul amintit proaducând sacrificii idolilor, trebuiau să 

jure persecutătorului că nu este nică un creștin în satul lor. 

lar Sava presentându-se public iarăși și mergând în mij- 

locul adunării, a dis: Pentru mine nimeni să nu jure, căci 

eu sunt creștin. Atunci fiind față persecutătorul «u jurat 

sătenii ascundând pe ai lor, că nu este în satul lor creș- 

tin afară de unul. Ascultând Guvernatorul fără de legea, a 

poruncit să-i aducă de faţă pe Sava. Când acela sa pre- 

sentat a întrebat pe cei presenți, dacă ar avea el vre o 

greutate ori însemnătate la ei, iar ei au răspuns că nu-i 

nimic mai mult, de cât cestiunea pentru care a fost che- 

mat, desprețuindu-l atunci cel fără-de-lege a dis: că un ast- 

fel nu pote nici să folosescă nici să vatăme întru ceva, 

și dicând acestea a poruncit să-l dea afară. 

4). Apoi pornindu-se persecuție mare de către cei ce pă- 

cătulai în Goţia asupra Bisericei lui Dumnedeă, când se 

apropia sfinta di a Paștelor, a voit să se ducă în alt oraș
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la Guthican presviterul ca să s&virşască sărbătorea. Pornind 
el, pe cale a vădut un bărbat 6re-care, prea măreț și fru- 

mos la faţă, și i-a dis lui: întârce-te şi te du la Sansala 

presviterul; ar Sava l-a răspuns dicându-i: Sanzala s'a dus 

de acasă, căci Sansala fugise din causa persecuției și pe- 
trecea în Panonia (Bulgaria cu Rumelia de astă-di), atunci 
însă pentru diua sfintelor Paști a fost venit de curând la 

casa sa, dar fiind-că Sava nu ştia despre reîntârcerea sa, 

a respuns acelea, celui ce l'a vădut și se lupta ca să plece 

la Guthican presviterul, ne+oind ela se supune ordinului, 

de o dată pe când era cale bună în acea vreme a vădut 
că cade mulțime de zăpadă pe suprafaţa pământului, în 

cât i-a astupat calea, și nu putea, să trâcă. Atunci a înţe- 

les că este vola lui Dumnedeii acâstă. împiedicare, ordonân- 

du-i de a nu înainta mai departe, ci să se întârcă către 

presviterul Sansala. Și bine-cuvintând pe Domnul s'a reîn- 

tors și privind pe Sansala s'a bucurat și a povestit lui şi 
la alți mai mulți vedenia sa pe care a vădut'o în cale. Și 

au săvirşit diua Paștelor împreună. lar în n6ptea de Marţi 
_după s&rbătore, iată din tagma necredincioșilor, Atharide 

fiul lui Rothestei Regișorului cu o mulţime de tâlhari ne- 

legiuiți a. năvălit în acel sat, și aflând pe presviteri în casa 

lui dormind a ordonat să-l lege, de asemenea și pe Sava, 

gol răpindu-l din aşternut !a. înfășurat cu legături. Pe pres- 

viter l'a dus în trăsură, iar pe Sava gol cum s'a născut, 

şi la dus pre el printre văi pădurâse, pe care de curând 

le-au fost, aprins, alungându'l și lovindu'l cu ciomege și cu 

fringhii, purtându-se barbar și nemilos asupra slujitorului 

lui Damnedei. 

5). Dar sălbăticia vrăjmașilor a înfrânt'o răbdarea şi cre- 

dința celui drept. Căci făcându-se diuă, dicea fălindu-se în 

Domnul celor ce-l persecutaă; nu prin pământuri arse, prin 

ascuţişuri de stânci bătându-mă să mă mânaţi gol și desculț, 
priviți dacă m'ai vătămat, şi dacă pe trupul meu am vâ-  
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nătăi și rane dintre cele ce mi-aţi făcut. Privind că nimic 
nu se vede pe trupul s&ă, din câte le făcuse fără milă, 
scoțend osia trăsurel ci punând'o pe umerii lui, întinseră 
mânile lui până la marginile osiei, de asemenea ȘI pici6- 
rele întindându-i-le de cea-l-altă osie le-aii legat şi arun- 
cându-l în sfirșit sub râte, adică să cadă întins pe pământ 
și până la partea cea mai înaintată a nopții nu sau sfiit 
a-l schinglui. Deci obosind gâzil, apropiindu-se o femee l-a 
deslegat, care a vegiat t6tă n6ptea, pentru ca să prepare 
mâncări celor din casă. lar el deslegat a rămas pe loc, fără 
teamă cu femeea, ce'și căuta de trebile sale. Făcându-se 
diuă, audind acesta necredinciosul Atharide a poruncit să-l 
lege mânile și să-l spânqure de grinda casei. | 

6). Și nu după mult ai venit cei trimiși de Atharide, 
aducând mâncări jertfite idolilor și au dis către presviterul 
Sava: Atharide a poruncit ca să vă aducem acestea ca să 
le mâncaţi și să vă scăpați din morte sufletele vâstre. A- 
tunci Presbiterul a răspuns qicend. Acestea noi nu le mân- 
căm, căci nu ne este învoit, ci rugați pe Atharide ca să 
ordone ca să ne r&stignâscă sai în ori-ce chip altul să ne 
ucidă. Iar Sava a dis, cine este cel ce a trimis acestea? 
lar €i aii dis, stăpânul Atharide. Atunci Sava a dis: Un sin- 
gur stăpân este Dumnedeii în ceruri, far Atharide este un om 
nereligios și blestemat, şi acestea sunt necurate şi spurcate, 
mâncări de perdare, dupre cum Și cel ce le-a trimis Atharide. 
Dicend acestea Sava, unul din fiii lu! Atharide aprindân- 
du-se de mânie și luând o măciucă a aruncat'o în pieptul 
sfintului, aruncând-o cu partea scuţită ca cei de faţă să so- 
câtă că zdrobit prin lovitura aruncată va muri îndată. lar el 
prin dorința religi6să învingând suferința vrăjmaşilor a dis 
gâdelui: Acum tu socoți că mai rănit cu măciuca, să ştii 
acesta, că întru atâta nu m'ai lovit, în cât socot că cu un 
fir de lână de capră m'al lovit, și ca dovadă de cele dise 
cu fapta i-a arătat, căci nici n'a strigat, nici a suspinat de
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durere şi nici de cum urmă de rană pe corpul lui nu s'a 

vă&dut. 

7). Atunci Atharide cunoscând t6te acestea, a ordonat 

să-l ucidă. Deci slugile celui fără de lege lăsând legat pe 

presviterul Sansala, a apucat pe Sava, și lau dus să-l în- 

nece în râul numit Museum (Movofov). lar fericitul amin- 

tindu-și porunca Domnului, și iubind pe aprâpele ca pe . 

sine însuși, a dis: Ce a greșit presbiterul că nu este ucis 

împreună cu mine? lar ei l-au răspuns: că nu este treaba 

ta să dispui despre acestea. Acestea dicând ei a strigat în 

veselia. sfintului spirit şi a dis: Bine- cuvintat eşti Dmne, 

şi bine-cuvîntat este numele tăi Iisuse în veci, amin, pen- 

tru că Atharide ş'ati cășunat sieşi pierdere cu mârte vecinică, 

far pe mine mă trimite ca să fii tot-d'auna în viaţă, că 

ast-fel a bine-voit întru servii să Domnal Dumnedeul nos- 

tru. Și pe t6tă, calea ducându-l mulțumea lui Dumnedei, 

socotind nedeajunse suferințele timpului de acum faţă de 

mărirea. viitâre ce s'a descoperit sfinţilor. Iar când a ajuns 

la malul riului, cei ce'i păziau ai dis între dinșii: Veniţi 

să eliberăm pe acest nevinovat, căci de unde va şti acesta 

Atharide? Iar fericitul Sava a răspuns către ei: ce vorbiți 

lucruri deşarte și nu vă îndepliniți cea ce vi s'a poruncit? 

Eu văd, ceea ce voi nu puteți ști, iată în fața mea stau 

de față întru mărire cei ce ai venit să mă primescă. Atunci 

îl aruncă pre el în apă, care mulțămia şi liuda pre Dum- 

nedei (căci până la sfirșit i-a slujit lui spiritul), şi arun- 

cându- și legându-i un lemn de grumaz la tras la fund 

şi ast-fel sfirșindu-se prin lemn și apă, și-a găsit neîntinat 

semnul mântuire, fiind de trei-deci și opt de ani. Sa sfir- 

şit în diua. a cincea a Sâmbetei de după Paști, care este 

înaintea întâei a indictionului Apiilie, pe timpul lui Valen- 

tinian şi Valente Augustii, pe când erau consuli Modest şi 

Arinthei. 

8). Apoi scoţendu-l din apă ucigătorii, lau lăsat neîngro- 
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pat şi s'au dus; dar nici câine nici altă care-va fiară în ge- 

nere nu la atins, ci de mâinile fraților s'a ridicat şi s'a în- 
gropat rămășițele, ceea ce lunius Soranus, prea strălucitul 

Duce al Sciţiei, cinstind pre Domnul, trimițând 6meni cre- 

dincioși l-a transportat din pământu! barbar în cel al Ro- 

manilor și hărăzindu-l patriei lui dar de cinste, şi fruct glo- 

rios al credinței și Pa, trimis în Capadocia la, vol cinstito- 
rii de Dumnedeă prin voia presbiterului, iconomisind Dum- 

nedeă cele spre bucurie fraților celor ce pătimesc pentru 

e] și se tem de el. Deci s&virşind rugăciuni în diua în care 
luptătorul şa luat cununa în adunare sufletescă, amintiţi-vă 

și de fraţii din depărtare (din Dacia Traiană), ca în t6tă 

Biserica Universală și apostolică să se săvirșască bucurie 
lăudând pre Domnul cel ce face alegere dintre servii săi. 

Spuneți închinăciuni tuturor sfinţilor; vouă şi celor împreună 

cu voi închinăciuni. lar celui ce pote ca să ne introducă 

pe noi pe toţi în harul săi şi în dar în împărăția ceruri- 

lor, mărire, cinste, putere și măreție împreună Fiului săi 

unul născut și sfintului Spirit, în vecii vecilor Amin ')». 

Pentru a se lămuri şi mai bine, că Biserica Gotică din 

Dacia Traiană era cunoscută în lumea t6tă creștină și se 
interesau de ea atât autoritatea Bisericâscă din Roma, sub 

a căreia jurisdicție cădea până la Sinodul din Halcedon, cât 

şi mai ales Biserica Cesariei Capadociei, ce era pe atunci 

condusă ori păstorită de către Sf. Marele Vasilie, unul din 

Corifeii Bisericei Ortodoxe, de aceea am adunat, răsfoind 

tâtă opera Bolandiștilor,întitulată Acta Sanctorum, numele 

tuturor martirilor, de pe malul drept al Dunărei spre a nu 

mai r&mânea, nici urmă de îndoială, că creștenismul pe a- 

1) Acestă epistolă a mai fost tradusă şi publicată în Biserica Orto- 
doxă de Prea Sf. Timuș, actualminte Episcop de Argeș, în anul 1890 
pag. 817—825 cu tâte acestea, am socotit s'o public din noi, tradu- 
când'o din Acta Sanctorum, pentru ca cititorul să aibă la îndemână tâte 
actele și date referitâre la acestă epocă grupate.



ceste locuri este forte vechii. Inainte însă de a înşira acest 

catalog al martirilor dăm publicităţei şi epistolele marelui Va- 

silie privitâre la martirul St. Sava. De sigur că acest interes îl 

purta acestă Biserică faţă de Biserica din Dacia Traiană pen- 

tru cuvîntul justificat că mulţi dintre creştinii din Dacia erau 

originari din Asia și în special din Capadocia, aduşi în Da- 

cia de către Goţi în timpul năvălirel lor în Asia, după cum 

ne spun Istoricii contemporani . Bisericeşti 1). 

Epistolele Sf. Marelui Vasilie Arhiepiscopul Cesariel Capa- 
dociei către Ascholiă Episcopul Tesaloniciei 2). 

[). «De câtă bucurie ne-a umplut scrisorile Siinţeniei tale, 

noi n'am putea cu ușurătate ca să vă arătăm, pentru că e slab 

cuvintul față de faptă. Insuți se cuvine să-ți închipuești, 

încheind din frumuseţa celor trimise. Căci ce cuprind scri: 

sorile? Nu iubirea cea către Domnul? Nu minunea privi- 

târe la martiri descriind aşa de evident modul luptei, în 

cât nl-ai pus nou& sub ochi faptele? Nu cinstea şi dispu- 

nerea către noi înşine? Nu tot ceea ce ar dice cine-va 

dintre cele mai frumose? In cât când am luat în mâni 

scrisorea și am cetit'o de mai multe ori și am vădut ha- 

rul sfîntului ferbând din ea, ne-aţi făcut să ne socotim pe 

timpurile vechi, când înfloreai Bisericile lui Dumnedei, 

sprijinindu-se în credinţă, unite în dragoste, dupre cum în- 

trun corp există o singură armonie a deosebitelor membre. 

Când sunt arătați pe de oparte persecutatorii, lar pe de 

alta persecutați. Căci r&sboite popdrele mai mulți s'au făcut, 

şi sângele martirilor, udând Biserica, a hrănit pe mai mulți 

bine-cinstitori, pentru că cu zelul celor de mai 'nainte se 
opunea luptelor cei mai din urmă. Pe atunci noi creștinii 

eram în pace între noi, acea pace pe care ne o a lăsat 

1) Veqi pericopele din Istoricii Bisericești de la începutul . acestui 
tratat, . 

2) Migne vol. IV din operele M. Vasilie, pag. 637—638). 
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Domnul nostru, de care acum nică urmă nu ne-a mai r&mas 
după acea, atât de nemilos am alungat'o dintre noi. Dar cu 
tote aceste sufletele nostre ati revenit la acea veche feri- 
cire, fiind-că ne-a sosit scrisori din pământ depărtat, înflo- 
rite cu [rumuseța Yubirei, și ne-a adus nouă martir dintre 
barbarii de dincolo de Dunărea, predicându-se prin el cu- 
rățenia credinței ce se mărturiseşte acolo. Cine ar putea 
să povestescă, veselia sufletelor nâstre întru aceste? Cine 
ar putea afla o putere de cuvint care să potă să ne ves- 
tescă lămurit disposiţia nostră cea din ascunsul inimei? Când 
am privil. pe luptător (martirul Sf. Sava) am fericit pe în- 
vețătorul săi, care de la dreptul judecător va primi și el 
cununa dreptăţei, întărind pe mulți în lupta pentru buna- 
credinţă. 

Fiind că ne-ai amintit nouă şi despre acel fericit bărbat.. . 
Evtihie, lăudând patria n6stră, că ea ar fi dat semințele. . 
bunei-credințe, ne al bucurat cu amintirile celor. vechi, ne | 
ai întristat iasă cu dovada celor vedute. Căci nimene dintre 
noi nu se as6mănă în virtute cu Evlihie, cari! întru atâta 
ne absținem ca să îmblândim pe barbari cu puterea Spiri- 
tului și cu lucrarea harurilor din partea, sa, în cât şi pe 
cei ce sunt îmblândiţi cu mulţimea păcatelor n6stre îi.săl- 
bătăcim. Căci să ne atribuim nouă Și păcatelor n6stre causa 
respândirei întru atâta a puterei ereticilor. Căci mal nici o 
parte a lumei n'a fost scutită de focul ereziei. Iar istori- 
sirele tale, opunerile atletice, corpurile sfăşiate pentru buna 
credință, mânia, barbarică dispreţuită de cei cu inima ne- 
înfrântă, feluritele turmentări ale persecutatorilor, împroti-, 
virile întru tote ale luptătorilor, la lemn, la apă, sunt ins- 
trumentele desăvirșitâre ale martirilor. Dar ale nâstre câte? 
A perit iubirea, se surpă înv&ţătura, Părinților, naufragii 
dese față de credință. Tac gurele celor bine-credincioși. 
Glâtele din casele de rugăciuni alungați în câmpii, înalță 
mânile către Stăpânul din ceruri. Intristările sunt felurite, 

Vila. 5
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iar martirii (mucenicie) nicăiri, pentru că cei ce ne fac 

nouă r&ii ai aceeaşi numire ca şi noi (adică sunt creștini, 

dar eretici arieni etc.). Pentru acestea tu râgă-te lui Dum- 

nedeii și primeşte pe toţi luptătorii bravi ai lui Christos la 

rugăciune pentru Biserici, ca, dacă mai r&mân încă ani de 

la zidirea lumei şi nu merg t6te pe o cale contrară, recon- 

ciliând Dumnedei Bisericile sale, să le recheme la pacea 

cea veche».: 

Altă epistolă tot a Marelui Vasilie către Asckolius, Epis- 

copul Tesalonicului, prin care spune că a primit de la 

Soranus, ruda sa şi Guvernatorul Scytiei Mici (Dobrogea) 

corpul unui noii încoronat martir, adică a Sf Sava Gotul 1). 

ID). «Dumnedeii cel sfint a îndeplinit vechea n6stră rugă- 

ciune, învrednicindu-ne de a avea scrisorile a adeveratei tale 

teosevii. Căci ceea, ce este forte mare, și de cea mai însem- 

nată vrednicie ca să te văd și să te privesc și să me bucur 

de harurile spiritului din tine. Dar fiind că și depărtarea 

locului ne-o ridică, şi împrejurările ce ne ţin pe fie-care din 

noi; Yar adoua vrednică de dorit ca să se nutrescă sufletul 

cu tubirea în Christos prin continue scrisori. Ceea ce ni sa 

întâmplat şi nouă acum, când am luat în mâni epistola 

piosităței tale. Căci mai mult de cât indoit am devenit cu 

primirea celor trimise. Căci era în adevăr, că şi sufletul 

tăi să vadă, ca printr'o oglindă manifestarea cuvintelor. 

Apoi şi mai multă bucurie ne-au produs, nu numai pentru 

că tu eşti ast-fel, precum te represintă mărturia, tuturor, 

dar că şi virtuțile tale sînt mândria patriei nostre. Căci 

precum o ramură 6re-care vigurâsă eşind din o rădăcină 

puternică, ai umplut marginile de fructe spirituale. In cât 

cu drept cuvint patria nâstră se veselește de propriile sale 

vlăstări. Și când al parcurs luptele pentru credinţă, ai mărit 

pre Dumnedeii, audind de buna clironomie a părinţilor păs- 

2) Migne vol. 4 din operile M. Vasilie, pag. 638 etc.  
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trată în tine. Câte sint şi virtuțile tale şi cele presente? 
O ai onorat aducându-i martir noii ce sa luptat în me- 
gieșitul vostru pământ barbar, dupre cum un cultivator re- 
cunoscetor trimițând celor ce-i daii s&mința, primiţiile din 
fructe. In adevăr, daruri cuviinci6se unui atlet al lui Christos; 
martir al adevărului, care de curând a primit cununa drep- 
tăței, pe care lam și primit bucurându-ne și am mărit pre 
Dumnedei, care va plini în tote poporele sale de acum Evan- 
geliul Christosului săii. Râgă apoi ca să'și amintescă, și de 
noi cei ce te iubesc pre tine în rugăciunile lor, şi cu stă- 
ruință să se râge pentru sufletele nâstre Domnului; pentru 
ca să ne învrednicim și noi ca să începem când-va a servi 
lui Dumnedei, după calea poruncilor lui, pe care ni le-a 
dat nout spre mântuire». 

Sfinții martiri existenți în Acta Sactorum. 

Cercetările martirilor din Daciile Traiană și Aureliană, 
făcută după :Martirologiul Roman, din 1661, publicat la 
Paris de către Augustin Lubin, m'aă mânat, vrând nevrând 
a scruta totă opera volumindsă a Belanoiștilor, intitulată 
Acta Snctorum. In ea am aflat un număr mult mai mare 
de martiri, din ambele Dacii și împrejurimele lor, de cât 

"în martirologiul Grec a lui Aghioritul și cel Roman amintit 
mai sus. 

Fiind-că cercetările amărunte asupra fie-cărui martir ar 
fi tost prea estinse și tratatul ce mi-am propus a face a- 
supra lul Ulfila ar fi trecut peste marginele scopului pro- 
pus, de aceea m'am mulțămit a da pentru acum numai un 
catalog complect a tuturor acestor martiri, indicând volumul 
şi pagina, de unde ori ce tubitor de cercetare a vechime! 
Creștinismului la Români, pote cu ușurință a-și satisface 
dorința şi a, constata adevărul. Mulţi din martirii din Acta 
Sanctorum sînt citați anterior din Martirologiul Roman a
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lui Augustin Lubin şi din cel Grecesc alui Nicodim Aghio- 

ritul. In Acta Sanctorum însă este seria ori lista complectă 

a tuturor martirilo» creştini, a căror nume ni s'a păstrat, 

şi dintre carii marea majoritate portă numiri latine. 

Iată şi acâstă listă în grupe, așa cum sînt înșirați în a- 

câstă operă: 

(Ianuarie). 

1) Evantus și Hermentis în Rhaetia, după martirologiul 

F. Augustin, citat în Act Sanctorum, vol. I, pag. 21. 

2) Sfinții martiri din Sirmiu, Maximianus Acutionis, Ti- 

motheus, Herissus, Artaxus, Vitus, Aculus, Tobias, Eugenda 

în martirologiul F. Augustin Acta Sanctorum, pag. 80 vol. |. 

3) Sfintul martir Anastasius în Sirmiu, în Panonia. Act. 

Sanct. pag. 324 în martirologiul F. Ieronim. 

4) Nichita, Episcopul Dacilor. Despre el vorbeşte Paulin 

de Nolla Epistola 10 ad severum, apoi laudă în poesie fap- 

“tele lui Nichita martirul. Acta Sanctorum, pag. 365—368, 

vol. ]. | 
5). Anastasius, lucundus, Ratitis, Petrus, Florus, .Tilus, 

Florianus, Tatia. F. Ieronim în martirologiu. Acta Sanct. 

pag. 470. 

6) Manuelis, Georgius, Petrus, Leonis Epistopi, Paradus, 

presbiterul, Ioannis, Leonis tribuni, Gabrielus, Sionius, şi 

alți 378 martiri sub Crum regele Bulgarilor a suferit, pe 

la inceputul secolului al IX-lea. Act. Sanct. pag. 5%, vol.Ill. 

7) Bretannionis Episcopul Tomitan în Scytia. Viaţa sa 

în Sozomen 1. 6, cap. 20. Act. Sanct. pag. 235, vol. III. 

(Februarie). 

8) Sironus sive Sinerius pela 302. Act. Sanct. pag. 369. 

tom. III. | 

9) Sineretis, Antigonus, Rutilus, Libius, Rogat, martiri în 

Panonia, tot pe Ja 302. Act. S. pag. 372, v. ll. 
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(Martie). 

10) Ephremus, Basileus, Eugenius, Agathadorus, Elpidius 
Aeterius Capitonis martiri în Hersonezul din Taurida pe la 
începutul sec. IV. Act. S. pag. 638, vol. 1. 

11) Dandus, Eunica sive Leunica, aut Leununcula, Se- 
cundus, Nestoris, Secundus, Serrus aut Sergio, Occatus sive 
Optatus şi Dauda în Tracia martiri pe la începutul secol. 
IV. Act. S. pag. 643, vol. 1. 

12) Irineus Episcop și martir în Sirmiul din Panonia, pe 
timpul lui Deocliţian. Act. S. pag. 55, tom. III. 

13) Montanus Presbiter, Maxima Sotrasi şi alți 40 mar- 
tiri în Sirmiul din Panonia, în martirolog. lui Ieronim, pag. 
614, vol. III, Act. Sanct. 

14) Martirii de la 370. Batussius et Verca presbyteri cu 
doi fii şi fiice Arpila, Arbela, Constantis, Hagna, Rhya, 
Egathrace, Hescous, Syla, Sigetza, Suerila, Suimpla, Ther- 
ma, Philga, Anna, Alladus, Baridis, Moicus, Mamyca, Vircus 
Animaedis, pag. 617, tom. III, martiri în persecuția Goţilor. 

15) Marcodanis, Philotus, Lydia, Theoprepius, Cronidis 
Amphilochius martiri în liric sub Adrian, pag. 684, vol. 
III, Acta 8. 

16) Martirul Alexandru în Panonia. Sub Maximian a fost 
decapitat, pag. 687, vol. III. 

(Aprilie). 

17) Agathemerus martir în Mysia, după leronim, pag. 
243 vol. IL. idem în același timp apostolic, Casineus și At- 
tempsianus, pag. 244. 

18) Martirii în Scytia minor. ori Dobrogea, Evagrius, Bo- 
nignus, Christus sive Chiristo, Arestus, Sinnidia, Rufus, Pa- 
tricius, Zosimus. Seculul al IV, pag. 244, tom [. 

19) Martiri în Sirmiu, Rufina, Moderata, Romana, Se- 
cundus şi alți șapte, apoi Florentinus, Geminianus şi Saturus 
în Martirologiul lui Ieronim, pag. 534, vol. 1.
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20) Marlirele virgine cinci la număr, a căror nume nu 

s'a păstrat, în Martirologiul lui leronim, pag. 817 v.I. 

21) Gaianus martir din Dacia Ripensă, diacon, amintit 

de Ieronim în Martirologiii, pag. 854%, tom. |. 

22) Martirul Cirillus din Misia inferidră, orașul Axiopol, 

Ieronim în Martirologiă, pag. 419, vol. III. 

23) Martirii Maximus, Quintilianus și Dada, aii suferit . 

martirul în Dorostol, Misia. infericră sub Maximian şi Deo- 

clitian, ș'aii fost trădaţi consulilor Tauriciă şi Gai. Mar- 

tirologiul Grec numeşte şi localitatea , suferinței lor &v Ti 

yopă ri O&.fiq—în localitatea Oxivia (>) pag. 126, vol. Il. 

24) S. Theotimus Episcopul Tomei în Scyţia, repulat 

prin viaţa şi învățătura sa, pag. 753, vol. II. 

(Mai). 

25) Florianus principi officii, martir împreună cu alții, 

a suferit sub Diocliţian în Noricul Ripens, pag. 466, v.l. 

26) Quirillus, Quindeus sau Gindeus şi Zenone în Axio- 

pol, leronim în martirologiu, pag. 361, tom. II. 

27) Dionius, Accisi, Crispionius tot în Axiopol, în Misia 

inferidră, la Ieronim în Martirologiă, pag. 555, vol. II. 

28) Montanus sau Montanianus martir în Sirmiu în Pa- 

nonia, leronim pag. 623, tom. II. 

29) Timotheus şi 7 virgine în Sirmii din Panonia, le- 

ronim, pag. 454%, vol. III. | 

30) Heraclius, Paulus, Minereus, Aquilinus, Victoris Ar- 

tenius, Calcorus martiri în Noviodun sei Nivedum, la gurile 

Dunărei, în Martirologiul lui Ieronim, în Misia inferidră, la 

Dunărea, pag. 27, vol. IV. 

31) Pasicrat, sai Policrat, Valention şi alți doi sau trei 

în Misia, vol. VI, pag. 22. 

32) Martirul Iulius în Dorostor în Misia inferiâră tot în 

sec. IV, pag. 654, vol. VI. 

33) Helia, Lucianus, Zoticus, Martialis, Victorius, Murina * 

şi Servulus, martiri în Tomi. pag. 672, vol. VI. 
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(Iunie). 

34) Martirii din Noviodun, Dinocus, Zoticus, Attalus, Eu- 
ticus Caniasus, Quirinus, Iulia, Saturnina Galdunus, Ninnita, 
Fortunionis și alți 25, apoi Cirinus Ebustus, Rusticus, Sil- 
vius, Ieronim, pag. 369, vol. 1. 

35) Marcus şi Iulius martiri în Dorostor în Misia infe- 
ri6ră, leronim, pag. 56, vol. II. 

36) Hesychius martir în Dorostor în Misia, pag. 526 
vol. III. 

37) Taulus, Cyriacus, Paula Feliciana, Thoma, Felicis, 
Emilius martiri în Seytia la Tomis, pag. 7, vol. V. 

(lulie). 

38) Stratoris, Theodatus, Merona, Marina sai Marinus, 
Rodofia, Magrinus, Secundinus, Thomus sau Theonus ŞI 
Sodera sau Sodepha, martiri în Tomis din Seytia, pag. 
223, vol II. 

39) Epictetus presbyter și Ascionis monahul, martiri în 
Scitia minor sub Deoclitian, pag. 538, vol, II. 

40) Ostratus saii Sostratus, Spirus, Eraclius, Eperentius 
ȘI Cecilia martiri în Sirmium, leronim, pag. 578, tom. II. 

41) Zenonis, Mimia, Vitalis, Rufinus, Evangelius, Vrisius 
și Agoitus în Ieronim, pag. 689, vol. II. 

42) Marcianus, Domnus, Diomedis Ioannis, Sisennus Au- 
relianus și alţi 38 din Ieronim, martiri Tomitani adică din 
Tomi, pag. 31, vol. Il. 

43) Acrippinus, Secundus, Maximus, Fortunatus și Mar- 
tialis leronimus, martiri în Sirmiu, pag. 28, vol. VI. 

44) Secunda, Donata, Bassus Maximus, Paulus, Marinus 
lustus în Mesia la Dorostor, pag. 360, vol. VI. 

45) Aemilianus martirul idem, pag. 373, v. VI. 

(August). 

46) Hirineus, Eraclus şi Dassius în Ieronim. martiri în 
Axiopolis, pag. 72, vol. II.
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47) Florus, Laurus, Proculus, Maximus și alţii în IMiric 

sub Liciniu martirisaţi, pag. 520, tom. III. 

48) Silvanus Sabinus și Pantherius martiri în Tracia sub 

Deoclitian, pag. 589, vol. IV. 

49) Basilla virgina, martiră în Panonia inferidră în Sirmiă, 

pag. 515, vol. VI. 
(Septembrie). 

50) Aethalus şi Ammuntis martiri în Tracia, fiind Gu- 

vernator Rabnus, vol.I. pag. 358. 

51) Martirii, Macrobius, Gordianus, Zoticus, Lucianus He- 

lius, Valerianus, Seleucus și mulți alţii la Tomis în Ponto 

sub Maxim Egemonul, pag. 55, tom. IV. 

52) Martira Melitina a suferit în Marcianopol din Mysia 

sub Antonin Impăratul şi Antioh Guvernatorul, vol. V. 

pag. 29. 

53) Theodotus, Asclepiodotis au suferit la Adrianopol în 

Tracia, pe timpul lui Maximian, pag. 30, vol. V. 

54) Martirii Euticus sau Eutichius, Plantus, Eracliu Placid, 

Ambutus, Tracia, au suferit în Tracia, din Martirologiul lui 

Ieronim, pag. 125, vol. VIII. 

(Octombrie). 

55) Martirii Priscus, Crescentis, Evagrius, Faustinus, Mar- 

tialis, Iannuarius, Marcialis, Alexander Eupratus, Eutropius, 

Pigra, Gothia sau Gotia, Saturnina saii Saturninus, Speis aut 

Speus, Castus, Primus, Donatus, Passicus vel Pafficus, Pro- 

pus martirisați în Mesia imferidră, în Martirologiile Romane 

şi Ieronim, pag. 30, vol. ]. 

56) Dassius în Misia inferidră, la Axiopol, lângă Dorostol 

ori Silistra de adi a suferit sub Diocletian și Maxim, pag. 

411, tom. IL. 

57) Hermis și Taxius, martiri în Axiopol din Scytia înfe- 

riâră, Dobrogea, pag. 345, vol. VIII. 

58) Filip Episcopul Heracliei, Sevevus presbyter și Hermis 

Diaconul pe timpul lui Deoclitian, în Tracia la Adrianopol, 

pag. 502, vol. VIII. 
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Câte-va cuvinte asupra traducerei Bibliei de Ulfila: 

Traducerea, sf. Scripturi este fără contradicere monumen- 
tul cel mai preţios al activităței misionare a lui Ulfila. Ea 
dateză de sigur din epoca de când Goţii lui Fritigern se 
convertiră la creștinism. Până la acestă dată popârele ger- 
manice n'aveai literatură: literile runice (ast-fel se numea 
limba popsrelor nordice, ca a Suedilor, Danezilor, Tărtari- 
lor etc.) cât de îndepărtată ar fi vechimea ce li s'ar da, 
erau cel mult nişte semne ieroglifice, destinate a exprima 
sentimente religi6se. Ulfila este cel întâi căruia i se pste 
recundște gloria de a fi făcut din limba germană o limbă 
scrisă. El n'a inventat tâte semnele sistemului s&ă de scri- 
ere, ci multe le-a împrumutat din cea grâcă, din cea la- 
tină și pote unele din alfabetul runic. Exista o mare ase- 
mănare mai ales între alfabetul Gotic și cel Grec. Sint cam 
dou&-spre-dece caractere, care li sînt comune. Dacă Uifila 

s'a, servit mai puțin la formarea alfabetului s&ă de literile 
runice, de cât de literile romane și grece, acâsta se explică 

prin faptul că cele întâiui erai combinate cu elemente pă- 

gâne, mai ales cu formele de magie, fermecătorie, înşălă- 
torie etc. 

Părerea D-lui Grimm (Waitz. p. 52) că alfabetul Gotic n'ar 

fi inventat de Ulfila, şi că ar fi din o dată mai veche, este 

contrară socotinței tuturor scriitorilor Bisericești 1). Faptul 

că caracterul Gotic cuprinde, pe lângă caracterile grece și 

latine, caractere runice de care Uifila s'ar fi putut dispensa, 

pentru că alfabetul grec și latin cuprind semnele corespun- 
dătore caracterilor runice, la făcut pe învățatul Grimm să 
crâdă, că Ulfila n'ar fi fost autorul acestei invenţiuni. Dar 
noi vom însemna că Ulfila, făcând împrumutări din alfa- 

betul runic, a ales caracterile acele ce exprimaiă niște știute 

i) Vegi pericopile din istoricii Bisericeștă citați mai sus, 

Vlfila, 6
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sonuri particulare ale limbei Gotice. Cu tote acestea noi 

nu voim să afirmăm, că Ulfila ar fi inventat realmente sis- 

temul săi de a scrie. De parte sintem de acâstă părere; 

căcă caracterile grece şi latine, pe care le-a întrodus în al- 

fabetul s5ă, existau cu mult înainte de el. Ci pentru că 

el a născocit unele semne noi! și că el a ştiut se formuleze 

atât de admirabil alfabetul săi la limba acelui popor, el 

pote fi considerat într'un sens 6re-care ca învățător al al- 

fabetului Gotic 1). 

Să vedem acum care sînt cărţile biblice pe care le a 

tradus. e 

După mărturia, lui Filostorg 2), Ulfila ar fi tradus tote căr- 

țile Bibliei, esceptând cărţile Regilor; căci, qică el, episco- 

pul nu voia, ca cărţile ce le destina la civilisaţia poporului 

săi, să se pâtă înturna în contra vederelor sale. Deci, a- 

dauge Filostorg, aceste cărţi cuprindeau istorisiri de resb6e, 

și naţiunele Gotice găsind mai ales un gust în mănuarea 

armelor, a avut nevoi mai mult de un frâu, care se oprâscă 

avântul săi războitor, de cât de un îmbolditor, care lar 

escita la lupte. 

Descoperirile moderne aii întărit pe deplin istorisirea lui 

Filostorg. Ce codici ni s'au păstrat? Iată-le: Pe lângă Codex 

argenteus cuprindend cele patru Evangelii, s'aă găsit mai 

multe fragmente din epistolele pauliene şi părți din cărțile 

Vechiului Testament, adică Esdra și Neemia. Multe frag- 

mente deţcoperite în dilele n6stre probâză că Ulfila a tre- 

buit să fi tradus t6tă Biblia. Cu tote aceste se găsesc învețați 

(între alţii Angelo Mai și Castigliane) carii au pretins că 

traducerea, Biblie! în limba Gotă nu trebue însuşită de cât 

în o slabă parte lui Ulfila, că succesorii săi, până acum 

necunoscuți, ai complectat mai târdiă lucrarea sa. Și își 

1) Esbergii Ulphilas Gothorum epiesopus. $ 12, pag. 35, 36 și 37 

2) Vedi pericopa din Filostorg publicată, idem apendicele cărții deja 

citate âl lui Waitz, pag. 59. 
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sprijinesc părerea .lor pe dilerințe de expresiuni ce ni le 
presintă deosebitele fragmente. Dar aceste diferințe provin 
probabil din corecţiile ce s'a făcut în urmă, în Italia, pen- 
tru a înlocui cuvintele Gotice a vechei traduceri, prin altele 
ajunse mai în întrebuințare, sai unele expresiuni prin al- 
tele mai comforme cu sensul contextului. Evangeliul Sf. 

„Luca ne presintă cel mai mare număr de deosebiri de 
fapt, el ne rechiamă la versiunea latină, pe când cele-l-alte 
Evangelii ne duc direct la originalul Grec, de care. Ulfila 
s'a servit cu preferință în traducerea sa. Exist în Sf. Luca 
forme mai. multe, expresiuni care nu se întălnesc, sai cel 
puţia forte rar în cel-i-alți Evangeliști; în sfârșit întimpi- 
năm glose pe care corectori! și copiștii le ai adăugat și 
dintre care unele s'au strecurat în text 1). Epistolile pau- 
liene mai ales ai suferit numerâse .corecțiuni; ele au fost 
obiectul de studii cu totul particulare din partea Goţilor 
din Italia și Spania, 

1) Dintre fragmentele ce ni ai r&mas din lucrarea, lui 
Uifila, vom cita in locul îniălu: Codex argenteus, care să 
ridică până la secolul al V-lea sai cel puţin la întăia ju- 
mătate a celui al VI-lea. El cuprinde cele patru Evangelii 
în ordinea următore: Mateiu, loan, Luca, Marcu, Arnold 
Mercator a fost acel ce a aflat acest codice în o monastire 
a Benedictinilor la Werden, pe marginele orașului Ruhr; 
el a decopiat câte-va foi. 

De mult timp acest codice se aflala Werden: nu se știe 
în ce mod nici în care epocă a ajuns în acest oraş. Este 
probabil 2) că acestă valorâsă copie a traducerei Sf. Scrip- 
turi să fi fost depusă în Monastirea Werden, în epoca când 
călugării acestei monastiri întreprinseră sub direcțiunea lui 

1) Amănunte mui precise asupra acestui punct se găsese în întro- 
ducerea cărţei lui Massmann: Ulfilas. 

2) Vedi Massmann, Ulfilas. Einleintung. Herkunit der Gothischen 
Handschriften, s, 56, -
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Lindger, convertirea tribului Saxon. Este de asemenea pro- 

babil, ca Lindger în timpul petrecerei sale în Italia (de la 

728—'785) se fi găsit ocasiunea de a'şi procura copia tra- 

ducerei Gotice, care după dout-deci de ani devine proprie- 

tatea monastirei Werden. După o altă presupunere (idem) 

Codex argenteus ar fi venit din fundul Spaniei tocmai la 

Werden şi că s'ar fi aflat printre cele două-deci volume de - 

Evangelii, pe care Childebert le jăfui la cucerirea. Narbonei 

în 631 *) 

Ori-cum ar fi, codicile descoperit de Arnold Mercator în 

seculul al XV-lea a fost curând publicat în mai multe ediții. 

Antoine Morillon, bibliotecarul cardinalului Granvella în 

Flandra, a primit din partea lui Mercator o copie a ma- 

nuscriptului. Fratele lui Antoine Morillon, Maximilian, il 

comunica învățatului medic şi folosof Goropius Becanus de 

Hilvavenbeck în Flandra, care în originele sale Antverpiane 

(1569) a publicat rugăciunea Domnescă şi alte Gre-care 

bucăţi. Mai târdiii ceva, Bonaventura Vulcanius, născut la 

Brugge în 1538, mai apoi rector al ședlei din Anvers şi 

în sfârșit în 1578, profesor la Leyden, unde muri în vristă 

de 77 de ani, a publicatîn 1597 un mic tratat forte erudit: 

Commentarialus de litteris et linqua Getarum sive Gothorum. 

Bonaventura Vulcanius atribue acest tratat unui alt anonim, 

care ar fi consultat un codice forte vechii, numit Codex 

argenteus. Manuscriptul Commentarialului al lui Vulcanius, 

care se află încă pănă astă-di în biblioteca din Leyden, cu- 

prinde observaţiunii care se ridică până la 1568, şi se ci- 

teşte numele celebrului Richard Strein de Schwarzenau, 

consilierul lui Rudolf al II-lea. Acest învăţat Strein citeză 

în Apologia sa Evangeliile Gotice. Deci Richard Strein fiind 

deja mort în 1600, apologia sa trebue să fi fost scrisă 

inainte de secului al XVII-lea, şi prin urmare Evangeliile 

1) Vegi opera lui Waitz. 
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Gotice de care vorbeşte Strein, trebuea să fi fost cunoscute 
la Praga înainte de seculul al XVII-lea, şi nu numai pe 
timpul resboiului de 30 de ani; căci după o socotință sta- 
bilită prin Jean de Ihre, codex argenteus ar fi fost salvat | 
Şi transportat la Praga prin călugării Monastirei Werden pe 
timpul resboiului de 30 de ani. 

In 1602 și 1603 a apărut marea lucrare a lui Ianus 
Gruter: Inscriptiones antiquae totius orbis romani, în care 
sînt citaţii din Codex argenteus, adică din Mateiu 6, 7—16 
(orațiunea domnâscă) şi Marcu 1, 1—18. Gruter dice ex- 
plicit că aceste locuri l-ai fost comunicate de cătră prie- 
tenul s&ă Mihael Mercator, fiul, pe care el le-a copiat de 
pe hârtiele tatălui săă Arnold. Gruter a adăugit un mic 
comentar asupra, caracterilor şi sonurilor Golice, care s6- 
mănă prea mult cu acel din Vulcanius; ceea ce probâză 
că Vulcanius, trebuea de asemenea să fi consultat manus- 
criptul lui Arnold Mercator. 

La 1648 la cucerirea Pragei, codicile a fost ridicat din 
tesaurul imperial de cătră Sfedi comandaţi de generalul Koe- 
nigsmark, și trimis ca dar reginei Cristiana din Suedia. In 
timpul acestei călătorii, unele foi de la început şi de la 
sfârşit se rupseră și sai pierdut. 

In 1655 învățatul Issaac Vossius a adus codicile în Olanda. 
Acolo, cancelarul comte al Gardiei Va cumparat pentru 
400 sau 600 de talanţi suedezi şi Pa făcut present în 1669 
universităței de Upsal, unde se află şi astă-di. 

II) Codex Carolinus. Acest Codice este un rescript pe care 
la descoperit Khnittel în 1756, în biblioteca Walfenbittel; 
el cuprinde fragmente din epistola cătră Romani, cu o ve- 
che traducere latină 1). Acest Codice aparținea ma! întăi 

1) Knittel a publicat aceste fragmente în 1763 sub titlul de: Ul- 
philae versionem goth. nonnulorum capitorum ep. Pauli ad Romanos e 
litura cujusdam ms. rescripti ete,
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monastirei Wiesembourg, de unde a fost transportat la 

Wolfenbiittel în 1678. | 

III) Codices Ambrosiani, în număr de cinci. Aceste sint 

palempsiste în pergament, care provin din M-tirea Bobbio 

în Liguria, de unde au fost aduse la Milan; acolo ai fost 

descoperite de Angelo Mai în 1817 și au fost publicate prin 

Castiglione :). Probabil acestea daleză din epoca, când Goţii : 

domneai în Italia, adică de la 492—553. Codicele A este 

cel mai important; el cuprinde Omiliile lui Grigorie cel mare 

Ja Ezechiil, printre care se găsesc fragmente. din epistola 

cătră Romani, din cele două cătră Corinteni, din epistola 

cătră Galateni, din cea cătră Efesieni, cătră Filipeni, cătră 

Coloseni, la cele două cătră Tessaloniceni, la cele două că- 

tră Timotelă, la cea a lui Tit și Filimon. Codicile & cu- 

prinde comentariile lui leronim la Isaia, în care se află încă 

fragmente din epistolile pauliene. Al treilea Codice numit 

Codex Ambrosianus, se compune numai din patru foi Și 

cuprinde o traducere latină a Evanghelilor cu fragmente din 

traducerea Gotică a Evangeliei Sf. Mateiu, şi chiar frag- 

mente care lipsesc ta mare parte în Codex Argenteus. 

IV) Codicele se compune din trei foi, cuprindând un co- 

mentar latin asupra cărţilor Regilor; între aceste extracte 

din Plaut, Seneca şi din cărţile lui Esdra și Neemia, estrase 

din traducerea lui Uliila, și 

V) Codicele care cuprinde fragmentele unui Codice Gotic 

la Evangelia lui loan și care se numește Skeireins. 2). Co- 

dicile Skeireins ce se compunea, la început cel puţin . din 

100 foi, n'are acum de cât 8. Trei dintre ele se afla, în 

biblioteca, din Vatican, şi cincă în cea din Milan. Tote a- 

ceste opt proveneau din celebra Monastire Bobbio, de lângă 

1) Krafft die Kirchengeschichte der Germanischen Voelker. Ester 

"Pheil, erste Abtheilung s. 258. ” 

2) Vedi Massmann, Auslegung des Evangelii Johannis in Goth. Spra- 

che. Muenchen, 1834. Apoi Ulfilas al săi, Einleit s. 49.  
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Trebia. Aceste sînt ca Codice palempsiste, dar foi întrerumpte, 
care nu presintă nici o continuare. Manuscriptul din Milan 
cuprinde în latinește actele Conciliului din Halcedon. De- 
numirea de Skeireins însemnă comentar. In acest comentar 
la Sf. Ioan sînt părți care sînt complectate prin locurile 
paralele din Mateiu şi Marcu, ceea ce a făcut pe Loebe a 
crede 1), că Skeireins este nu un comentarită la loan, ci 
o armonie a Evangeliilor. După cercetările făcute de Mass- 
mann 2), autorul Skeireins a consultat probabil un comen- 
tariă asupra lui loan, de un 6re-care Teodosie, Episcop de 
Iraclia, în Tracia. Teodosie era în adevăr un arian zelos, 
care era în capul unui partid și juca un rol însemnat în 

„cârta contra lui Atanasie. Pe lângă acest comentarii, auto- 
rul Skeirins a trebuit se consulte încă și alte scrieri, între 
altele cartea lui Ammonius. 

Care este acum autorul Skeireins? Dacă acestă lucrare 
„este o polemică cu adversarii doctrinei ariene, se pote să 

se cugete Ja Ulfila. De altmintrelea Auxentiă ne spune, ?) că 
înv&țătorul săi a compus deosebite tratate și comentarii în 
limba gotică, grecă Și latină, nu este dar neprobabil ca el 
să fie autorul acestui comentar asupra, celor patru Evan- 
gelii. Diferinţa de stil în Skereins ȘI traducerea bibliei nu 
este un cuvint îndestulător pentru a refusa lui Ulfila ondrea, 
de a fi autorui acestei lucrări. Doctrina ce cuprind, și des- 
pre care vom trata mai încolo, este absolut aceiași cu acea 
a acestul celebru episcop al Goţilor. 

Lucrarea lui Ulfila n'a avut precedent; căci după păre- 
rea unanimă a invățaţilor vechea, Itală şi chiar traducerea 
Sf. Ieronim nu se pot compara cu ea. Numai Luther a putut 
în acestă privire întrece pe episcopul Got; dar dacă noi 

  

1) Breitraege zur textberichtigung und, Erklaerung der Skeireins. von Dr. Tal Loehe. Altenburg 1839, p. 2. Operă citată de Kraft în Kir- chengeschichte der germanischen Woelker, p. 349, 
2) Massmann Uifilas Finleintung s. 49. 
î) Waitz. Ueber das Leben und die Lehre des Uifila, s. 19,
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n'avem în gând să atribuim o valre exagerată jucrăret 

principale a lui Uifila, noi nu esitam un moment a o de- 

clara, cel puţin forte asemănată cu acea a Reformatorului 

Luther, prin fidelitatea originalului, prin marea popularitate 

ce a câștigat'o în urmă, prin meritele literare și mai ales 

prin marele serviciu ce ea â adus causei Evangeliei. Fru- 

museţa, expresiunea plăcută a limbei gotice se manifestă la 

fie-care pagină. Intr'un cuvint, Ulfila a ştiut se împace abisul 

dintre spiritul poporului să cu Creștinismul, care trebuea 

să se ivâscă la Goţi ca o religiune cu totul străină şi ca 

formă. şi ca fond. Fără îndoială, predisposiţia cu totul par- 

ticulară a păgânismului German vine în ajutor, întru cât 

acest păgânism cuprindea în sine elemente corespundătâre 

ideilor creștine. Dar dacă Ulfila a conservat multe expre- 

siuni păgâne, dându-le o însemnare cu totul deosebită de 

sensul lor primitiv, el sa vEdut nevoit de a inventa un 

număr de termini cu totul noi pentru a expune ideile creș- 

tine de care păgânismul n'avea nici o presimţire. Traduce- 

rea lui Ulfila ca şi cea a lui Luther a fost o lucrare gigan- 

tică, şi ne place să credem că episcopul Got, ca și Luther 

şa primit cu abundență fructele muncii lor, la care fără 

îndoială ei ș'aii sacrificat cea mai mare parte din viaţa. lor. 

Simplă şi populară este scumpa n6stră Biblie Germană, ea 

devine curând bunul obştesc al Goţilor şi-i retraseră de la 

sterilile discuţii teologice. la isvorele vil ale credinței. Prin 

atracţiunea imeomparabilă a formei sale, ea escită la aceşti 

barbari o nobilă emulaţie pentru lucrările spirituale cu totul 

necunoscute lor până atunci. Acesta nu-i o simplă conjec- 
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tură, spunerea nostră se sprijină pe mărturia, unui con- : 

temporan a! apostolului Goţiior, a fericitului leronim, 1) care : 

vorbește deja cu mari laude despre ştiinţa Teologică a 

Wizigoţilor. Traducerea Bibliei în limba Gotă este dar mo- 

  

1) D. Hieronym. tom.Îl, pag. 626, Epistola ad Suniam et Fratelan, . 

operă citată de Revilont, pag. 25.



numentul cel mai frumos, pe care Ulfila însuși și l'a ridicat 
în amintirea sa. El a supraviețuit vicisitudinelor timpului 
și sperăm că va supra-vieţui încă şi mal multe secule :). 

Doctrina lui Ulfila. 

Creştinismul se respândi curând în Dacia Traiană, pro- 
babil chiar prin coloniștii din peninsula Balcanică, Și mai 
ales prin cel luaţi în Cohorteie aduse din Asia mică. Dar 
Biserică organisată nu întălnim de cât pe timpul năvălirei 
Goţilor în Dacia Traiană, după cum: am vădut deja, graţie 
acelor clerici pe cari! Goţii în invaziile lor asupra provin- 
ciilor române, i-ai adus cu ei ca sclavi. Prin urmare mul- 
țămita lor, o creștinătate barbară se formă la nordul Dună- 
rel. Dintre toți clericii ce ati luat parte la fundarea, acestei 
Biserici not, unul singur ni-l cunoscut pe nume, acesta-l 
Evtihie, care se grăbi a pune în relație mica, Biserică for- 
mată prin îngrijirile sale, cu fraţii săi din Capadocia. După 
el întăiul nume lăsat uitărei e acel al Episcopului Teofil, 
care a asistat -la Conciliul din Nicea și a subscris celebrul 
simbol. Cu t6te aceste par trebui să admitem că comuni- 
tățile creștine ale Goţiei, care sar fi format până la epoca 
lui Constantin, să fi avut deja sozotinți bine determinate 
asupra, raportului între Tălăl şi Filul și că ar fi profesat 
public doctrina creștină desvoltată de Atanasie, după ce ar 
fi lepădat cea, a lui Arius. Nu erati în stare Goţii, abea ieșiți 
din păgânism să se ridice la acele concepțiuni înalte teolo- 
gice şi să participe la acele discuţii subtile şi dificile despre 
Trinitate și raporturile între pers6ne. La început Goţii au 
recunoscut numai pe Dumnedeul creștinilor, care manifesta 
puterea sa prin faptele clericilor să; cât despre acele ces- 
tiuni, care agitai lumea creștină mai mult de un secul Și 

1). Vedi Ulfila, sa vie et sa doctrine pai Charles Knauer pag. 33-—43, 

Ulfila, 7
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ceste mai nu înteresaii spiritul barbarilor. Istoricii ortodoxi 

între alţii Socrat și Sozomen, pretind, dar pote cu nedreptul, 

că Goţii s'ar fi declarat pentru credința din Nicea, deja de 

pe timpul lui Constantin. Din contra, istoricul arian Filos- 

torg, merge prea departe spunând că deja din timpul lui 

Constantin, Goţii se declarară pentru Arienism. Cel întăl 

Istorici Ortodoxă, ni istorisesc, că comunităţile creștine dintre 

Goţi ai recunoscut credinţa niceană, din timpui lui Con- 

stantin și adaugă, că pe la începutul jumătăţei a doua a 

seculului al IV-lea Ulfila, care în calitatea sa de episcop 

lucra în mijlocul lor, a renunţat la credința din Nicea şi s'a 

declarat pentru Arienism. După Socrat, *) Ulfiia s'ar fi schm- 

bat convingerile sale în Conciliul din Constantinopol de la 

360, iar conversiunea Goţilor lui Fritigern ar fi avut loc 

la data când Valens a trimis ajutoruri acestui din urmă, 

ce era pe atunci în luptă cu Athanarih. Cât despre Sozo- 

men 2) ni spune că Ulfila, a asistat la Sinodul din Constan- 

tinopol întrun chip nesocolit, dar că de la acest timp el 

rămasă încă în relaţii cu Episcopii și clericii Nicieni, și mai 

târdiă la 375, când se duce la Constantinopol, de a cere 

ospitalitate de la Valens, el îmbrățoșă credința ariană a 

împ&ratului. Teodoret (idem) din contra dice că Goţil cerend 

ajutor la Valens, episcopul arian Eudoxiii îl sfătui pe împărat 

de a nu respunde la rugăciunele lor, de cât cu condiţia de 

a primi credinţa lui Arie. Cei mai însemnați dintre ei refu- 

zară, dar Ulfila care se bucura atunci de cea mai mare 

considerare la Goţi, a fost sedus de Eudoxiii şi câştigat la 

doctrina sa prin daruri. De atunci el convinseră pe poporul 

săi ca controversa, între ortodoxi și arieni nu este de cât 

o cârtă de cuvinte și că în fond nu exista deosebiri în doc- 

1) Massmann Ulfilas, Finleintung s. 14. Waitz Ueber das Leben und 
die Lehre des Ulfila. Apendice, pag. 60. 

2) Waitz Ueber das Leben und die Lehre des Ulfila, Apendice, p. 62. 
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trina, lor. Teodoret pune convertirea lui Ulfila la arienism 
la aceeași epocă ca şi Sozomen. Dar după cum acest din 
urmă a confundat faptele istorice, noi nu putem să dăm 
credință, istorisirei Ini, mal ales când el pretinde, ca Ulfila 
s'a lăsat înșălat la arienism prin motive de o curățenie . 
morală mai mult de cât discutabilă, o alegaţie dismințită 
prin ot aceea ce noi cunştem despre viaţa acestui mare 
om. E! se mai înșală încâ, făcend să întervină patriarhul 
de Constantinopol Eudoxiii, ce era deja mort în 370, adică 
cu cinci ani înainte de trecerea Dunărei de cătră Goţi, 
pentru a cere ajutor de la Valens. In sfârşit când el a- 
dauge că controversele în cestiunea arienismului nu erai 
de cât certe de cuvinte şi că în fond nu existaii deosebiri 
intre doctrina ariană şi doctrina ortodoxă, el se pune în 
contradicere formală cu tabloul următor, (Waitz p. 19) pe 
care Auxentius, ucenicul credinclos ni-l face asupra carac- 
terului înv&țătorului s&ă: «Nobil rival al apostolilor, ne 
spune el, și vrednic urmaș al martirilor, el era inimicul 
declarat al ereticilor, pe care” califica de cân! și lupi ra- 
paci. Respingând cu energie ori-ce relaţie culpabilă. cu ei, 
condemna la ori-ce ocasie doctrina lor pernici6să, și plin 
de harul și de înțălepciunea Mântuitoriului săi, ardea de 
dorul pentru causa divinului s&ă învățător. Nu exista, dicea 
el, de cât o singură Biserică a, Dumnedeului celui Vii, 
col6na şi basa adevărului (oruhos xai tăpoieoua rii dimdetae), 
o singură fecidră, o singură logodnică, o singură regină, o 
singură viță de vie, o singură casă, un singur templu, o 
adunare a creștinilor; tot restul nu-i de cât o adunare a 
diavolului». (Vedi Waitz p. 19). 

Din cele trei istorisiri ce le-am amintit, a lui Socrat, So- 
zomen și Teodoret, cea a lui Socrat presinta mai mult a- 
devăr. El ne spune că Ulfila s'a declarat pentru întâia dată 
în favorea arianismului la Sinodul din Constantinopol din 
360. In adevtr, la acestă epocă el se afla deja de 5 ani
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pe teritoriul roman, adică în Moesia, nu departe de Nico- 

pol, la picirele muntelui Emus, unde întâia persecuție a 

lui Athanarih Pa nevoit a căuta un azil. Deci în acâstă lo- 

calitate, arianismul era religia dominantă sub împăratul Con- 

stans; ast-iel în epoca când episcopul Vizigot se așaqă a- 

colo, el trebuia natural să se pue în relaţie cu episcopii 

arieni şi a suferi influenţa lor. Deja pe la anul 355, în 

ultimii ani ai împărăției lui Constans, certile ariene isbuc- 

niră în aceste localități megieşite cu Dunărea. Ulfila nu pu- 

tea să stea acolo indiferent. Ori-care ar fi fost opiniunile 

sale religi6se în timpurile de mai 'nainte și nu suntem 

nedrepți dacă le-am presupune încă f6rte puţin determi- 

nate. Apoi dacă istoricii ortodoxi ar avea dreptate pretin- 

dând că Ulfila a trebuit să mergă la început pe urmele lui 

Teofil, este probabil că profesiunea sa de credință nu se 

sprijinea pe o basă destul de solidă, pe o pricepere clară 

şi netedă a opiniunilor contrare. Noi afirmăm prin urmare 

că puţin după 355, şi nu cu 15 sau 20 de ani mai târ- 

di, Ulfila se hotări pentru arianism. De altmintrelea măr- 

turisirea sa de credință ce ne-a lăsat, ca un testament al 

poporului săi, şi în care noi însemnăm mai ales frasa ur- 

mătâre: Ego Ulfila episcopus et confessor semper sic cre- 

didi 1): probâză evident că ma! mult în 355 de cât în 370 

sai 375 el se pronunță pentru credința ariană. De alt-fel 

| participaţia sa la Sinodul din Constantinopol în 360, con- 

vocat de arian! și aderarea și la formula ce sa edat acolo, 

probâză încă, că înainte de 370 el a îmbrăţoșat arianismul. 

Doctrina formulată la Sinodul din Constantinopol în 360 

şi subscrisă de Ulfila, este aceeași care a fost recunoscută 

în Conciliul de Rimini în 359. Simbolul stabilit în acâstă 

adunare se resumă în aceste cuvinte.:...... «Noi credem în 

Fiul unic al lui Dumnedei, născut din Dumneqei înainte 

1) Waitz, p. 21. 
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de toți vecii, înainte de începutul tuturor lucrarilor, singu- 
rul născut din însuși Dumnedei, Dumnedei din Dumnedei, 
asemenea dupe scripturi cu părintele săi care l'a născut; 
nașterea nu este cunoscută de cât de Acela care la năs- 
cut, de părintele singur. Not Știm că, acest Fii unic a lui 
Dumnedei s'a pogorit din cer, trimis de părintele săi, după 
cum este scris....... In diua învierei el trebue să vie încun- 
jurat de gloria sa părintâscă, pentru a răsplăti fie-căruia 
după meritul s&ă. Noi lepădăm numele de substanță (0ăzia) 
pe care nu-l au de loc Scripturile. Noi admitem că Fiul este 
în totul asemenea Părintelui stă (6woto6) cum dic şi învaţă 
sfintele Scripturi :), 

Ulfila, subsemnă dar acestă formulă ariană; probabil pen- 
iru că ea "i părea mai simplă și mai înțelesă de cât cea 
din Niceea. Ea trebue să pară mal conformă cu sfintele 
scripturi, care pentru el era norma, credinței, oferindu-i, mai . 
mult de cât cea din Niceea, o certă analogie cu simplici- 
tatea credințelor primitive a poporului s&ă și a uşura ast- 
fel Barbarilor înţelegerea, marilor adevăruri creştine. Crești- 
nismul predicat acestor națiuni inculte, trebuia cu necesi- 
tate să îmbrace forma cea mai simplă. Ulfila ?1 înţelesă 
ușor, căci succesul lucrărei sale misionare atârna de aicea. 
Ast-fel losând la o parte cestiunile atât de subtile, cuprinse 
în formele ăwoia, și Ontorzats, discuții atât de metafisice, a- 
dese obositâre, asupra raporturilor dintre Tatăl cu Fiul, el 
nu se cugetă înainte de tote de câi a combate păgânismul 
in extremis și a detrage pe compatrioţii s&i din întunericile 
seculilor, a-i învăța noțiunile elementare, adevărurile esen- 
țiale ale creștinismului, singure capabile de a satisface as- 
piraţiile inimei omenești. Acâsta este, aceea ce i se impu- 
nea lui Ulfila cu o necesitate absolută şi Christos-Dumne- 
deu făcut om pentru noi și mort pe cruce pentru a ne 

  

1) Socrat. Ist. Bis. IL. 37. 41. citat de Bâvillout, p. 97.
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mântui. lată neîndoibil totă teologia ce el predica în lungii 

ani ai activităţii lui misionare. 

Uifila dar se pronunţă pentru arianism, așa precum Va 

formulat conciliul de Rimini; dar acestă formulă era atât 

de vagă în cât spiritul suptil al Grecilor a ştiut să facă ca 

să se ivâscă tote certele ce le cuprindea, și abea simbolul 

de Rimini deveni public, când deja arienii se divizară în 

două părți; unii pretindeai că Fiul nu-i egal cu Tatăl, de 

cât după voinţă, și țăgăduiaii dumnedeirea cuvintului; cei- 

l-alţi se apropiai de ortodoxi și afirmau că Fiul era ase- 

menea. cu Tatăl după substanță. Episcopul Wizigoţilor pare 

a se alia la, acestă opiniune din urmă; cu î6te acestea a- 

rianismul s&i era o doctrină cu totul particulară, diferită 

şi de arianism și de semiarianism; urmarea studiului nos- 

tru ne va procura dovada. 

Ulfila- în dctrina sa despre trinitate, cum ne-o arată Tes- 

tamentul săă și ucenicul lui Auxentius, pl&că din unitatea, 

absolută a lui Dumnedei. Există un singur Dumnedei ne- 

născut prin urmare fără început şi fără sfîrșit și ast-fel ve- 

cinic; El este causa primară a tuturor lucrurilor, este ne- 

mărginit, necuprins cu mintea, nevădut, nemăsurat, nemu- 

ritor. Unitatea lui Dumnedeii exclude t6tă deosebirea, t6tă 

separaţia, în substanță. Creatura. este leșită din nimica, căi 

causa primară n'are recurs la o materie primordială, pre- 

existentă pentru a crea. Creatorul, unul și indivizibil, a 

creat și a născut pe unicul Fii, nu pentru a sfişie sub- 

stanța sa, sati pentru a o micșora, ci numai pentru a ma- 

nifesta bunătatea și iubirea sa. In virtutea puterei și a voin- 

ței sale, el a produs acest act de suverană libertate, fără 

ca substanța sa să fi fost alterată ori măcar modificată. 

Fiul lui Dumnedeă, dupe Ulfila, este dar, duprecum pentru 

cer-l-alți arieni, nu o ființă provenind din substanța lui Dum- 

nedeii, ci o creatură eșită din nimica. 'e6 dux ăvruoy—. Cu 

tâte acestea Fiul fiind autorul tuturor lucrurilor, este forte 
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deosebit de restul celor-l-alte creaturi; el este născut din 
Dumnedeii și nu se deosebește de părintele de cât prin 
nașterea în timp. Dar fiind Dumnedeiă, el este imutabil, deci 
nu este un cert merit moral și religios absoluta sa perfec- 
țiune umană, care i-a dat numele de Dumnedei, atributele 
și onorurile Dumnedeeşti, ci natura sa însăși, esenţa sa 
chiar. In acest punct el diferea de Arie şi se apropie de E- 
unomiu. În adevăr, dacă episcopul Wizigot afirmă ca majes- 
tatea divină este inerentă Fiului prin chiar natura sa, dacă 
el nu ezita al numi Dumnedei în ttă puterea cuvintului, 
cu tote că-i adauge epitetul de secundus, pentru a face să 
lasă nașterea sa, dacă el ni-l desâmnă ca o ființă interme- 
diară între Dumnedei suprem și creatură, umplând abisul 
între infinit şi finit, noi constatăm cu evidenţă că el se des- 
parte prea mult de Arie, pentru care Fiul este creatura, 
cea, mal periectă, divină, dar nici odată Dumnedei. Fiul 
este punctul de depărtare pentru seria fiinţelor spirituale, 
dar învestit de o majestate necreată și creator Universului, 
el se distinge dar de lumea visibilă și invizibilă, a căruia 
este autor unic. Fără îndoială el nu există de cât prin pă- 
rintele, dup& Părintele, pentru Părintele și pentru glorifica- 
rea Părintelui, dar el este de asemenea în plin drept de 
a revandica numele de magnus Deus, magnus Domi- 
nus, magnus Rex; el are acelaș titlu cu Părintele, uz 
mysterium magnum. Glorificând pe Părintele prin crea- 
țiune și rescumpărare, el este pentru acest cuvint numit 
provisor, legislator, redemtor, salvator. Rescumpăra- 
rea formsză lucrarea capitală a lui lisus ; prin ea şi prin 
creaţiune se deosebește de ființele inferidre, de creaturi. 
«Non habentem similem suum», dice Ulfila în 'Testa- 
mentul s&i. La majestatea sa inerentă naturei sale vin a 
se adăugi ca urmări necesare ale caracterului stă divin, o 
putere, o demnitate, care prin nici un chip nu sunt sus- 
ceptibile de o comparare cu perfecțiunea relativă a unor 
creaturi.
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Auxenţiu după ce a expus doctrina învățătorului său res- 

pectiv de Părintele şi Fiul, arată motivele 1) care au hotă- 

rit pe Uifila a arunca opiniile Omousiene; dacă puterea ne- 

ostenitâre a Fiului unic, dice el, a putut crea cu ușurătate 

cerul şi pământul, vă&dutul și nevădutul, cum se admite că 

Părintele, în care nu este nici prefacere, nici schimbare, să 

fi putut crea, o ființă în totul indentică cu el, Ulfila res- 

pinge deci cu energie idea niceană de o egalitate absolută 

a Părintelui cu Fiul; nu numai că el îi distinge pe unul 

de altul, dar îi separă încă prea hotărit. El aruncă de a- 

semenea învățătura omousienilor, stabilinil o diferenţă între 

Dumnedeirea lui Dei ingeniti şi aceea a lui Dei unige- 

niti. Părintele de fapt este creatorul creatorului, și Fiul 

este creatorul a tâtă creatura. Părintele este Dumnedeul 

Domnului (domini), şi Fiul este creatorul a totă făptura. 

Dacă există asemănare între Tatăl și Fiul, acesta nur re- 

zia în substanță, cum învățat Macedonienii, ci numai în 

manifestarea lor, saii mai bine în modul lor de acţiune; 

căci îndată ce Părintele, pentru a'și 'arăta dragostea și pu- 

terea, sa, a născut pe Fiul săi din nimica, et ox dvruv, Fiul 

de asemenea pentru a face să strălucescă iubirea și pute- 

rea sa, a făcut pământul din nimica. În resumat dar vom 

dice: după convingerile episcopului Got, asemEnarea celor 

dou& persâne ale dumneqeirei nu este a o căuta în esența 

lor, pentru că substanța unui Dumnedeii nenăscut şi cea 

a unui Dumnedei născut sunt absolut diferite, ci în pu- 

terea. lor, majestatea şi manifestarea lor, într'un cuvint în 

atributele divine deopotrivă distribuite amândurora. Acestă 

idee se găsește la Eunomiii. După el voința în Dumnedeii 

care este în acelaş timp puterea sa creatore, este separată 

de substanță şi există prin ea însăși. Ulfila, procede după 

acelaș chip: el deosebeşte în Dumnedeii voinţa de sub- 

stanța sa. 

1) Waitz p. 18.  
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Aceste câte-va date sunt de ajuns pentru a caracterisa 
acestă cristologie, care portă un sigil cu totul particular, 
și nu se găsește în nici un sistem altul. Noi nu esităm de 
a declara că episcopul Got avea fără îndoială convingerea 
intimă că doctrina sa, era singura adevărată şi curată ast- 
tel precum o cuprinde Sf. Scriptură; căcă sprijinindu-se la 
totă ocasia, în tratatele și predicile sale pe textele Scrip- 
turei, el arunca anatema. asupra ereticilor de ori-ce nume, 
Maniheilor, Marcioniţilor, Montaniștilor, Sabelianilor, Patri- 
pasianilor, Fotianilor, Novaţianilor, Donatiștilor, Omousie- 
nilor și Omiusienilor etc. 

Pentru a complecta doctrina lui Ulfila asupra trinităței, 
ne rămâne să vorbim despre sf. Spirit. Ulfila învață că Sf. 
Spirit nu se confundă cu nici unul din cele întâi pers6ne 
ale trinității, dar că Fiul a servit de intermediar la crea- 
țiunea sa prin Tatăl. Există, este adevărat, înainte de ori-ce 
lucru şi cu tâte aceste nu este nici cel întâi nici cel al 
doilea Dumnedei; el este, precum se exprimă Auxenltius, 
a primo per secundum in tertio gradu substitutus. 
Singur .Părintele este nenăscut și Fiul născut; Sf. Spirit 
din contră este creatura în al treilea grad, el este efectul 
voinței Părintelui manifestat prin lucrarea Fiului unic. Pen- 
tru a-și întări acestă credință, episcopul Got citâză din Bi- 
blie locuri în sprijinul s&ă, ca. I6n 1, 3.1 Corint. 8. 6. Nu- 
mele de Deus, dominus, nu s'ar cuveni deci sf. Spirit, 
care nu este nici autor, nici creator, ci numai i//umina- 
tor, sanctificator, Doctor, educator, adjutor, predi- 
cator, consolator, interpelator virtus illuminans et 
sanctificans. Servitor al lui Christos, învățătorul său, el 
distribue credincioşilor darurile grației Mântuitorului lor, el 
este pecetea cu care vor fi însemnate la diua eliberărel 1), 

Comparând învățătura, lui Ulfila asupra Trinităţei cu ve- 

1) Efes 4. 30.
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chile triade păgâne, este imposibil de a nu recunâşte re: 

care înrudire cu învăţătura episcopului got. Păgânismul în 

adevăr, grupând deii câte trei, ne presintă în locul întâi 

triada lui Odin, a lui Vili şi a lui Ve-Odin spirit vivifica- 

tor, existent în tâte lucrurile, autorul ființelor spirituale, a 

format materia cosmică primordială (Urstoft), Vili, a cărui 

sens etimologic este voința, serveşte de intermediar la for- 

marea lumei. In fine Ve, din veihs=sfint, este puterea, sfin- 

țitâre care străbate universul. Lângă acestă triadă, noi a- 

vem o infinitate de altele, aceea a lui Odin, a lui Hoenix 

şi a lui Lodur, aceea a lui Odin, a lui Thor şi a lui Fricco 

etc. Dar nici una din aceste divinități nefiind eternă, Uifila 

nu putea alătura, direct doctrina sa la aceste triade, căci 

pentru el cele trei pers6ne din trinitatea creștină sunt ve- 

cinice. Fără îndoială păgânismul a sfirşit prin a stabili mai 

presus de aceste divinități murit6re și trecetore, un Dum- 

nedeii a-tot-puternic diriguină destinele lumei, a zeilor și 

a Gmenilor, pe care Pa numit miotudr. Dar dacă episco- 

-pul Got ar fi putut să readucă într'un chip 6re-care la a- 

câstă idee de un Dumnedei suprem concepțiunea sa de 

Dumnedeul creştin, teodicea sa cu tâte acestea diferă esen- 

țial de cea a păgânilor, căci el menţine înainte de tote, uni- 

tatea şi indivizibilitatea lui Dumnedei, face să Yasă neted 

transcendenţa sa, și-l separă de lume prin un abis, contrar 

păgânismului care, 'şi complace a amesteca pe Dumnedei 

cu Gmenii. Dumnedeul săă este ingenitus, increatus, sub- 

stantia incorporalis, inindigens; nici odată. o doctrină 

păgână, mai cu sâmă acea pe care învățatul Got este che- 

mat a o combate, nu s'a înălțat la o aşa subtilitate de 

concepțiune. 

Pornind deci din ideea de un Dumnedei esențialmente 

transcendent, Ulfila trebuia să se întrebe cum este posibil 

de a umplea abisul dintre Dumnedei şi lume, cum finitul 

putea să intre în contact cu infinitul. El învinge dificulta- 

! 
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tea, pe câre deja înainte de el atâtea nobile spirite s'a în- 
cercat de a o resolvi, admițând cum am vedut, un inter- 
mediar, care este numit creator creationis, pentru că el 
crează și naște, cu tâte că el este creat și născut prin Ta- 
tăl. Lumea sc6să din nimica, este lucrarea Fiului şi dupre 
cum păgânismul presupune tot-d'auna o materie cosmică 
primitivă, există o deosebire capitală între cele dou& cosmo- 
gonii păgână și creștină. 

Triada lui Ulfila, cu totul superidră fără îndoială celei 
păgâne, cuprinde cu t6te acestea urme de politeism; căci 
ea nu este de cât un adevărat triteism. Nu există o unire 
intimă între cele trei pers6ne a trinităței episcopului Got. 
In adevăr, singur părintele este adevărat Dumnedei în în- 
țelesul absolut al cuvintului, dice Ulfila; indivizibil, substanța 
sa n'a fost nici cluntită, nici modificată, când el a născut 
pe Fiul, căci efectul puterei și voinţei sale aii fost deajunse 
pentru a crea, pe Fiul şi a-l atribui puterile necesare la lu- 
crarea sa, creat6re și rescumpărătâre. Substanța părintelui 
n'a participat întru nimica în actul creaţiunei. Mântuitorul 
însuși, diferând esențial de ființa supremă, cu mai mult cu- 
vint încă de 6meni, pe carii el a fost chemat a-i mântui. Şi 
dacă Uifila îl numește secundus Deus, acesta nici odată 
în sensul strict al cuvîntului de Deus. Cât despre Sf. Spi- 
rit episcopul Got îi refusă pe de oparte calitățile de Deus 
și de Dominus, pe de alta el vede în el mai mult de cât 
o forță; el î) caracteriză afirmând existența sa persorală,; 
ei este creat de Fiul, deosebit de creatură și vrednic de o 
venerație divină. Sf. Spirit ni se arata dar ca o adevărată 
divinităte, inferiră, este adevărat, la două, după cum acela 
este la întâia. Triteismul este evident și noi ne găsim în 
urmă în presenţa unui adevărat politeism, pe care Par pu- 
lea cine-va numi creştin. 

Cu tote acestea noi ne păzim de a pretinde că Ulfila ar 
„fi voit, în cunoștință de causă a învăţa o ast-fel de doc-
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trină. Din contră, noi avem convingerea intimă, că i6te ne- 

voințele episcopului Vizigot tindeau a face să jasă mono- 

teismul creștin cel mai strict. Și dacă, separând într'un 

chip torte hotăritor cele trei persâne ale treimei, neglijind 

de a precisa, raporturile lor mutuale, el a cădut printr'un 

mod inconștient în triteism, se cuvine a atribui acâstă de- 

viare de la doctrina sfîntă chiar nobililor mobile care lau 

determinat a uni intrun fel Gre-care învățămîntul creștin 

cu vechea mitologie păgână și a-l face ast-fel clar și înţe- 

les cât este posibil. 

O cestiune ultimă ce ni se pune, este ca să știm dacă 

în traducerea lui Ulfila sunt urme de arianism. Pentru a o 

resolvi trebuesc consultate locurile din Scriptură care vor- 

besc de raportul între Părintele cu: Fiul. Unul din aceste 

locuri este la Romani 9. 5. în care Ulfila a dat cuvîntul 

eo prin expresiunea gotică guth, care însemnă Dumnedei, 

Deja Angelo Mai, Castiglione și mulţi alții după ei, sau 

sprijinit pe acest loc pentru a proba, ca arianismul nu se 

găsește în lucrarea capitală a episcopului Got, sai pentru 

că convertirea sa la acâstă doctrină a fost posteridră, tra- 

ducerii sale, saii că consideraţiuni cu totul exteridre numai 

Vaii hotărit a merge pe urmele lui Arie, sati că marea sa 

venerație pentru cartea sfintă Va împiedicat de a-i schimba, 
conținutul. Alţi învățați ca Aschbach 3), a voit să vadă în 

locul din cestiune o „probă de un fapt mai mult de cât dis- 

cutabil, că Goţil erau ariani ca formă, şi ortodoxi ca fond. 

Dar presența. arianismului a părut mai cu evidență multor 

teologi în traducerea lui Uifila, la locul din Filipeni 2. 6. 

ody dprayâv îyhoaro mă eva loa Se. In adevăr cuviritul iso 

este tradus ori. înlocuit în textul Gotic prin adiectivul Ga- 

leiks, care nu arată de cât un raport de asemănare. Dacă 

episcopul Got cu intenţiune a tradus îscs prin Galeiks, lo- 

) Ulfilae partium ineditarum specimen. Mediol. 1819, praef. p. 17. 

citat de Kraft. p. 346. Ă    
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cul este de sigur întrețesut de arianism, căci pentru a r&- „mMânea credincios contextului, autorul ar fi trebuit să se servescă de cuvintul i6ns care corespunde exact cu iso. 
In fine pentru a se imputa lui Uifila arianismul, unii aduc încă absența, epistolei către ebrei, pe care ucenicii lul A- riu 0 aruncă din canon. Cu tote aceste probe nu ni se pare lucrul așa, bine probat. Episcopul Got, spirit de o: apucă- tură puţin comună, care 'ȘI făcu o obligațiune, de a tra- duce sf. Scripturi atât de credincios cât a fost posibil, nu trebuea a se gândi ca să vire în ea propria sa doctrină. EI nu era unul din acei sectari, carii îndrăsnesc a susţi- 
nea vederile lor personale cu dovadă din cuvîntul lui Dum- nedei citat greșit, sai unul din acel Omeni de şcâlă care știi să unâscă tote textele cerințelor sistemului lor. EI era marele misionar, nobilul reformator al poporului săi Și a- semenea lui Luter, Iubind Biserica lui Christos și patria lui cu o dragoste egală, el trebuia ca și acest din urmă “a da naţiune! sale codicile sfint, într'o limbă frumâsă, clară, dar înainte de tote fidelă și curată de ori-ce amestec. Nou& ne vine grei a crede că Ulfila ar fi sacrificat în favorea doctrinei sale, fidelitatea, textului. Nu putem dice atât și des- 
pre Skeireins. 

Autorul Skeireins este un arian hotărtt; cu tote aceste ideea sa despre persâna lui Chtistos este forte înaltă; pa- xalelul ce ni-l trage între lisus și înainte mergătorul să imediat îl va dovedi. Botezătorul '), dice el, a pregătit nu- mai spiritele pentru predicarea Evangeliei, el a arătat glo- ria şi majestatea Domnului; aceste cuvinte: cel ce vine sus este mai presus de toți, stabilesc o linie de demarcare ho- tăritore între Mântuitorul și totă creatura. Prin aceste cu- vinte Botezătorul desemnâză gloria eternă a Mântuitorului, pe cere-l numește «ceresc» «venit de sus», pe când el în- Buși, vorbind de lucruri pământești, se numește «pămân- n —— 

1) Vegi Massmann, Ulfilas Skeireins p. 576—588.  
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tesc»; el este om şi dovada sa dată dreptăţii nu-l va ră- 

dica mai presus de condiţiile naturei omeneşti. lisus Chris- 

tos din contră, a manitestat prin creaţiune atributele sale 

divine, prin lucrarea rescumpărătâre caracterul s&ii mesia- 

nic. El este venit din ceriă, dice comentatorul, l6n Bote- 

zătorul a vestit numa! majestatea divină a învățătorului săi, 

cu seculi înainte, el s'a ridicat în contra, certei impii a lui 

Sabelie și Marcel, carii, îndrăsnind a afirma unitatea per- 

fectă a Părintelui şi a Fiului, n'aă făcut din el de cât o . 

singură. ființă. Revenind la acestă polemică contra lui Sa- - 

pelius, autorul citâză locul de la I6n 5. 19, 20, după care 

Fiul declară că el nu face nimica de la el, ci totul sub or- . 

dinul şi chipul Părintelui, el conchide că Părintele și Fiul ! 

sunt două persone esențialmente distincte. Cel întâi iubește, 

cel al doilea este iubit; cel întâi arată lucrările, cel al doi- 

lea. le execută; Părintele de exemplu înviază morţii şi” re- 

chiamă la viaţă; deasemenea Fiul prin imitare învie pre or ; 

cine voește. In sprijinul acestei doctrine asupra deosebirei 

dintre cele două pers6ne comentatorul aduce încă locul de 

la I6n 5. 22. Părintele nu judecă pe nimeni, ci tâtă jude- | 

cata sa a dato Fiului. Dacă dar, Părintele şi Fiul era o 

singură și aceeași pers6nă, cum să, se admită că aceeași 

pers6nă să judece și să nu judece? Şi dacă cine-va opune 

acestui raționament locul de la In 5. 23, care revandica 

pentru Fiul, după opiniile episcopilor ortodoxi, o venerație 

egală cu acea a Părintelui, autorul nostru va răspunde că 

acestă interpretare n'are de cât aparenţa exactitudinei. Nu 

convine Fiului, asemenea și nu egală Părintelui, de cât o | 

venerație asemenea acei a părintelui. Autorul comentariu- 

lui nostru, subordonâză dar cum am vădut, pe Fiul Părin- 

telui, fără ca să-l facă xre-odată a-l pogori, cum face Arie, ; 

în rindul creaturilor simple. Ridicat mai presus de tote fi- ; 

inţele, el ocupă un loc unic faţă de părintele stă, grație 

mai ales 'lucrărei sale mântuitâre, a cării origine se ridică  
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dincolo de încorporarea sa și se află deja în lungile se- 
cole de preparare ale vechii alianțe, în învățăturile profe- 
ților, trimișii viitorului Mesia. Dar el n'a îmbrăcat o formă 
corporală, de cât când puterea r&uluj îşi ajunse ultima sa 
limită și că așteptarea unei eliberări devenise era, cea mai 
simțită în mijlocul sărmanei omeniri cădute. Atunci el a 
venit în lume, care s'a arătat ca o dreptate, în fine sacri- 
ficându-se a eliberat făptura, care suspina după el de atâtea 
secule deja. Fără îndoială, Mesia ar fi putut prin atot-pu- 
ternicia sa a, elibera pe Gmeni de stăpânirea satanei, fără 
a lua un trup omenesc, dar el vrea liber și mișcat de dra- 
gostea sa cea ne:spusă a suferi pedepsele meritate de crea- 
tura sa, după cum el vola din contră, că omul care s'ar 
îi hotărit liber pentru Satana, călcând poruncile lui Dum- 
nedei, să primâscă de asemenea liber învățătura Mântui- 
torului stă și să'și însușască graţia sa, disprețuind vicle- 
niile diavolului. Resultă din aceste câte-va date, cu ultima 

„evidență, că răul dupe autorul nostru, nu este o necesitate 
înăscută naturei nstre, ci fructul voinței libere a omului 
atras de satana la răi. Din fericire el nu cunoştea încă 
teologia, care n'a roșit a numi păcatul, care a produs. a- 
tâtea monstruosilăți în lume, un felix culpa!. 

Mântuirea personală, not urmăm în tot-d'auna ideile au- 
torului nostru, resid în credință, în aceptarea. liberă a fruc- 
telor rescumpărărei, din grație care, după voința lui Dum- 
nedeu s'a arătat în Christos, este dată omului prin Chri- 
Stos. lisus ne mântuește prin învățătura, sa și prin lucrarea 
sa; ca învățător, el predică dreptatea și ne recomandă în- deplinirea, liberă a comandamentelor dumnedeești; însă des- 
nodămîntul tragic al vieţii lui Mesia, în acestă lume, este 
de asemenea, pentru comentator punctul culminant a sote- riologiei sale. In adevăr, Christos murind pe cruce ne-a câş- 
ligat prin mârtea sa expiatorie (curăţitâre) îndreptarea, n6s- 
tră înaintea lui Dumnedeu. Cu tote acestea după I6n 3, 5,
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adaugă autorul nostru, botezul este indispensabil pentru a 

da, credincioșilor harurile câştigate prin Christos. Botezul 

este cu totul deosebit de cel al lui I6n Botezătorul, căci 

acest din urmă nu este de cât o pregătire către cel întâi 

un botez de penitență, făgăduind numal ertarea păcatelor, 

sub condiția unei pocăinţi sincere. Botezul creştin din con- 

tră, asigură credincioșilor împreună cu ertarea reală a p&- 

catelor și câștigarea reală a Sf. Spirit, intrarea în împ&ră- 

ţia gloriosă a lui Dumnedei. 

Aruncând o privire retrospectivă asupra doctrinei pe care 

ne-am încercat a o resuma, în linil generale, nu ne putem 

a ne împedica de a recunște o mare analogie cu aceea 

a lui Uifila. Şi dacă mai ţinem socotelă de o mulţime de 

detalii de limbă şi altele, mai ales de polemica, arqătâre 

care se arată în Skeirens contra ereticilor, la care, urmând 

istorisirile lui Auxentiu asupra învățătorului seu, episcopul 

Got se deda cu pasiune, nu ne va acusă nimeni de pre- 

sumţiune, atribuind acest comentar lui Ulfila. 

Nu intră în sufletul nostru de a face o critică doctrinei 

episcopului Got; învățați mai bine calificați de cât noi pen- 

tru un asemenea lucru Pai făcut adesea. Noi însă nu ne 

putem opri terminând de a adăugi o observare. Pe deo- 

parte nobilul apostol al. Goţilor descris de catolici ca un 

eretic, a cărui învățătură ar fi tost de asemenea, fatală îm- 

perăției lui Dumnedei, ca şi greșalele celei mai funeste 

învățături; pe de altă parte, el a fost lăudat de către arieni 

ca un purtător de drapel a partidului lor, ca un șef. de fa- 

lange compacte, care în timp mai mult de un secol ame- 

nința a străbate și a respinge colânele strânse, formate deja | 

de catolici și de șeful lor. El n'a fost nici una, nică alta. In 

mijlocul discuţiilor teologice din epoca sa de care el trebuia 

să albă o erdre simțită, cu atât mai mult, cu cât caracterul ; 

săi eminaminte practic şi destinele însuşi ale vieții îl mânail 

cu preferință pe câmpul cel mai nobil al activităţei sale misi- 
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Oare, el știi a-și conserva autonomia sa. EI n'a predicat de 
cât basat pe cuvintul lui Christos, învățătorul său; după cum 
Și învețătura sa nu-i legată de cât cu slabe atingeri de di- 
ferite sisteme în vog din timpul săi. Fără îndoială, multe 
puncte din învățătura sa ne duce spre arianism, la ceea 
ce convenim; dar ori-ce spirit liber de prevenţiune ne va, 
acorda, că un abis îl separă de Arie. Mai bine de cât tote 
desvoltările, o repede expunere a învățăturei acestuia, (Ul- 
fila) ne va îndruma să vedem dreptatea aserțiunei n6stre 
și enorma distanţă între opiniunile celor două partide teo- 
logice. Dumnedeii nu este părinte din t6tă eternitatea, dice 
Arie, era un timp când Fiul era încă în neființă. Creatură 
ca și altele, Fiul nu este prin esența sa asemenea Părin- 
telui. Până aicea Ulfla pare de acord cu celebrul presbi- 
ter. Dar când Arie învaţă, cum spune Socrat, că lisus nu 
este de loc, prin natura sa, adeveratul cuvint și adevărata 
înțelepciune, că nu este de cât figura, că ignorând natura, 
esența și misterul nestrăbătut al Părintelui, îi este cu totul 
strein, noi suntem departe de convingerile episcopului Got. 
Existența, însăși a, Fiului este contingentă, ea n'a fost cre- 
ată de cât pentru om, Și dacă Părintele n'ar fi cugelat la 
creațiunea nstră, Fiul ar fi rămas fără ființă; ast-fel sunt 
declaraţiile lui Arie. De asemenea nu dă înapoi în fața con- 
secințelor logice a premiscelor sale: Fiul este prin natura 
sa supus schimbărilor, alierațiunei, păcatului chiar, ca în- 
gerii rebeli; el este greșibil și dacă n'a greșit, acesta nu 

„ Probeză de cât absoluta sa perfecție omenescă. Ulfila din 
contră, cum am vorbit, proclamă deschis cel puțin eterni- 
tatea relativă a Fiului, atributele sale, caracterul stă Dum- 
nedeesc, care nu i s'aă dat prin o perfecțiune morală ; și 
prin chiar natura sa. EI crează, mântuește liber lumea și 
nu servă de instrument pasiv pentru manifestarea. voinţei 
Părintelui. Intr'un cuvint, noi suntem aprope de a admite 
că secundus Deus a învețatului Got se confundă mai cu 

Ulfila, 
8  
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cuvintul (logos) din I6n; și dacă e o subordonare a per- 

s6nei a doua din trinitate față de cea întâia, ea nu con- 

sistă într'o inferioritate 6re-care a cuvîntului, ci în acea 

prioritate a existenţei Părintelui, care este atât de mică, în 

cât mai scapă cugetărei omenești; căci Dumnedeul dragos- 

tei trebuia din tâtă vecinicia să pos6dă obiectul dragostei 

sale. Ast-fel o asemenea învățătură nu este întrețesută de 

eresii şi dacă nu sar numi biblică, este cu tote aceste in- 

tim legată cu Christologia Sf. Pavel. isa n6stră este con- 

firmată prin frumâsa profesiune de credinţă, pe care Uifila, 

după spunerea, lui Auxenţiu, ne-a lăsat cu puţin înainte de 

mârtea sa, ca un testament pentru poporul său. Noi nu 

putem să evităm de a da aici un loc acestui important do- 

cument, cu atât mai puţin, cu cât în ora solemnă a mor- 

ţii cuvintele unui "mare om ai o greutate mai mare: Ego 

Ulfila episcopus et confessor semper sic credidi et in hac 

fide sola et vera tesmentum facio ad Dominum meum. Credo 

unum esse Deum patrem solum ingenitum et invisibilem 

et in unigenitum filium ejus Dominum et Deum nostrum, 

opificem et factorem universe creature, non habentem si- 

milem suum—ideo unus est omnium Deus, qui et de nos- 

iris? est Deus—et unum Spiritum Sanctum, virtutem illu- 

minantem et sanctificantem,—ut ait Christus propter cor- 

rectionem ad apostolos (suos): <Ecce ego mito promissum 

patris mei in vobis, vos ante sedete in civitatem Hierusa- 

lem quoad usque induamini. virtutem ab alto»; item «et 

accipietis virtutem supervenientem in vos sancto SA 

Nec Deo nec dominum sed ministrum Christi... .. (sed) 

subditum et oboedientem în omnibus filio, in "iu sub- 

ditum et oboedientem.... in omnibus Deo patri.... per Chris- 

tum...... Spiritu Sancto......» Ce frumâsă dovadă despre cre- 

dinţa în Christos cuprinsă în aceste cuvinte atât de sim- 

ple şi atât de atingătore! Nimeni nu găseşte trăsuri de o 

polemică: ardentă, sai mai ales de o ură teologică prea 
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comună acestei epoce; de loc urme de acea deplorabilă 
cearlă asupra, espresiunilor de âuoâvotoc Și S:00batos, care pe 
atunci rumpea legăturile cele maj strânse de afinitate și 
de prietenie și aducea diviziunea Și confusia în comunită- 
țile creștine cele may îndepărtate şi chiar între păstorii cel 
mal simpli. Biblia, cuvintul lui Dumnedeii crescu cu sira- 
plitatea spiritului unui adevărat creștin, acâsta-i regula cre- 
dinței, norma credinței pentru Uifila; Auxenţiu, discipolul 
sei, ne-o aflrmă și frumosa sa traducere a cărței divine ne 
este mărturie. Voește cine-va, să-l numâscă teolog, noi îi vom 
revandica numele de un mare teolog biblic, care nu se lasă 
atras de nici o atracţiune de şc6lă. Că Fiul lisus Christos 
este consubstanţial cu Părintele, sai nu, că este un ipo- 
stas melafisic sau nu, aceste cestiuni nu puteau de cât să 
escite mediocru interesul său. Dar ceea ce el ştia cu evidenţa, 
ultimă, este că lisus Mântuitorul săă Și al lumei l'a, chemat 
la lucrarea cea mai meritorie, cea mai frumosă, care pote 
fi destinată omului, de a aduce lumina Evangeliului în ţări 
până atunci cuprinse de întunericul cel mai des al păgâ- 
nismului. 

Ei bine, prin o activitate neobositâre mai mult de 40 de 
ani, Ulfila a îndeplinit misiunea ce i s'a încredințat. Prin 
nevoinți nesfirșite pentru înaintarea împerăţiei lui Christos, 
pentru fericirea, morală şi materială a poporului săi, prin 
credincioșia constantă a scopului săi nobil, întrun timp 
de turburări și desordini complecte, el a meritat cu dreptul 

„ numele glorios de Moisi, cu care deja contemporanii sti 
lait onorat. Posteritatea n'a întârgdiat de a întări acest epi- 
tet pentru Ulfila, veghetorul soldat al armatei lui Christos. 
Numai unii catolici, tot-d'auna gata, de a arunca anateme 
ai îndrăsnit a-l condemna. Cât despre noi, avem convin- 
gerea, intimă că adevărata, Biserică creștină nu va refusa 

| nici odată omagiele sale adeveratului episcop Got, aposto- 
| lului păcei, care aduse atâtea mii de păgâni la pickdrele 

Mântuitorului +). 

1) Vegi Ulfla, par Charles Knauer, pag. 47—66. 
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CONCLUSIE. 

Descriind viaţa Episcopului Uifila, apostolul Gintci Gotice, 

care a predicat Creștinismul la acest popor pe când năvă- 

lise în țările n6stre, Moldova şi Valachia de altă dată, am 

dovedit tot-odată şi existența neindoibilă a Creștinismului 

la Romani pe acele timpuri. La început 'mi propusesem 

să-i scriti numai biografia sa, ca un articul pentru Revista 

«Biserica. Ortodoxă Română». Cercetând în urmă izvârele 

contemporane istorice şi dovediie pe care mă puteam spri- 

jini în descrierea, biografiei lui Ulfila, am ajuns pe nesimţite 

la expunerea complectă a creștinismului pe aceste locuri, 

în tot decursul secolului al patrulea. Ca izvâre şi dovedi 

necombătute am întrebuințat pe istoricii greci bisericeşti 

contemporani, precum și cercetările critice asupra vieţei lui 

Uifila şi pe care a scris'o Auxentiu, Episcopul din Dorostol 

(Silistra), discipolul lui Ulfila. Acest document ni sa con- 

servat întrun manuscript din Biblioteca din Paris şi pe 

care Pa descris şi comentat cu multă erudiție și pricepere 

Germanul George Waitz și Pa publicat la Hanovra în 1840. 

Trebue să știm de la început că prin secolul al IV-lea a- 

țât în Dacia Aureliană, dar mal ales în Tracia și Iliria pre- 

domina arianismul, sat mai precis semi-arianismul. Mulţi 

dintre aceşti eretici şa ales ca arenă de luptă, spre a-și 

susținea doctrina. lor, tocmai locurile aceste, unde erau în 

mai mare libertate şi siguranță; nu se temeau mai mult 

de exilări şi persecuții din partea imperatorilor ortodoxi. 

Aşa întâlnim un număr însemnat de Episcopi arieni pe a- 

ceste locuri ca Paladie din Raţiarda, Auxenţii de Dorostol, 

Dimofil, Maximiu din nordui Moesiei, Ursache de Singidon, 

Germiniti din Sirmiu, Valente de Mursa etc. etc. ?). Când 

dar ereticii Ariani ai fost alungaţi de Teodosie din Con- 

staatinopol, și de alți imperatori din alte părți ale Orien- 

tului, ei se refugiară atunci pe aceste locuri, între Goţi. 

Ast-fel ni se explică presența unui numr așa de conside- 

1) Vegi Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sinodul din Sirmiii sub fiii 

Marelui Constantin, cum și Confesiunea de credință a Episcopilor din . 

Şirmiii, care-i cu ţotul semi-ariană.  
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rabil de Episcopi semi-ariani la Sinodul din Sirmiă 1). In- 
tâlnim tocmai din Antiohia și pe un Episcop arian, anume 
Dorotei, refugiat în Tracia 2). Rămâne deci constatat, că 
în seculul al IV-lea Biserica de pe aceste locuri, ori creş- 
tinismul din ambele Daci! era infectat de eresia semi-ariană. 
Chiar Auxenţiii, care ni-a lăsat câte-va notițe fârte preţi6se 
asupra lui Ulfila învățătorul şi predecesorul săi, mai ales 
Testamentul aceluia este plin de semi-arianism în 16tă scrie- 
rea sa 3), Auxenţiii ati scris lucrarea sa în limba latină vul- 
gară, pentru că acesta era limba, oficială pe atunci în tot 
imperiul Roman. Apoi pentru populaţia creștină mai veche, 
înțăleg pe coloniștii din Dacii, pentru că numai acea limbă 
li era mal comună și mai înțălesă, cu tâte că se scria pe 
atunci și grecește 4). Pentru a dovedi că limba latină în- 
trebuințată de Auxenţii era a cea vulgară, citez aicea din 
Waitz câte-va cuvinte ca exemplu: Așa: pre în loc de prae, 
etas pentru aetas, cecus pentru coecus, Grecus, Iu- 
deus, demon, quero, sepe etc. etc. Apoi adese se în- 
tâlnește ae pentru e, ca craeatus, incraeatus, craea- 
tura etc., e în locul lui i infellegere şi antecristi etc. 
Nu se ţine socatâlă de y presbiter. Adesa consonanta v 
se schimbă în b ca sibe, vibere Jaborabit etc. de ase- 
menea, terminaţiunea bi/is înlocuită prin vil;s ca odivilis, 
invisivilis, incapavilis, incorruptivilis ect. etc. Var- 
varicum în loc de barbaricum, Eclesia în loc de Ec-- 
clesia, Cristiani şi Cristus, de unde la noi Cristiani. 
La multe cuvinte lipsește Ah ca eretici, ora, esitare etc., 
face uz de litera grâcă k Episkopus etc. 'Mi par curi6se 
Și frasele: Intra occidente, ad oriente, ad similitu- 
dine, completis in Episcopatum, mitto in vobis, se- 
dete in civițtatem. Din exemplele aduse pâte cetitorul 
să-și facă o idee despre schimbarea ortografică, pronunțarea. 
cum și ciuntirea multor cuvinte strefăcute, ajunse la noi din 
limba latină vulgară și despre care 'și bat atâta capul filo- 

1) Vedi Harduin, Historia Conciliorum, vol. I. 
2) Vedi Theodoret Ist. Bis. IX 12. 
3) Vegi Textul manusoriptului lui Auxenţiii publicat de George Waitz 

1840, 
4) Vedi în Acta Sanctorum vol. [I, luna April Epistola Bisericei 

Gotice, din Dacia Traiană cătră Biserica din Capadocia.
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logii Români, din dilele n6stre, spre a le proba origina la- 
lină. Auxenţiui a scris în Dorostol, prin urmare limba latină 
comună acelui timp era așa cum o scria Auxenţii, ce şi 
a propus a îmortalisa numele învățătorului și educălorului 
stu, descriindu-i meritele și apărându-i învățătura ce pro: 
fesa. Auxentii șlia de bună semă și limba Golă și cea 
Grâcă ca și Ulfila, dar a preferit a serie latinește, pentru 
că marea populaţie de peste Dunărea erai pe lângă Goţi 
şi Coloniștii lui Traian, trecuţi acolo sub Aurelian, când ati 
năvălit Goţii în Dacia Traiană. Goţii de curând creștinați, 
nu erai încă preparați pentru a înțălege discuţii religiose 
atât de subtile cum este arianismul, semiarianismul și or- 
todoxismul, şi a aprofunda diferințele confesionale, ei se 
mulțămeai și numai cu o credință mai vagă, cu idei ge- 
nerale despre Creștinism; Auxentiii dar a scris mai mult 
pentru acestă populaţie de cât cea Gotă. Acesta 'mi pare a 
fi cuvintul pentru care Auxentiii a scris notițele despre 
Ulfila și învățătura sa în limba latină. Nu numai până în 
seculul al IV-lea dar și până spre finele celui al VI-lea în- 
iâlnim încă tot limba latină, ca limbă oficială a Bisericei 
din Dacia Aureliană 1). 

Importanţa scrierei lui Auxentii pentru noi Românii mai 
este însemnată și din alt punci de vedere, pentru că numai 
cu istoria, scriitorilor bisericeşti greci asupra lui Ulfila și a 
activităței sale pastorale, noi nu puteam cundște atâtea 
date și fapte, fiind acele și defectudse şi conluse și contra- 
dictorii; pe când ajutaţi de scrierea lui Auxentiti se stabilesc 
fârte precis multe fapte şi se face lumină inare asupra ve- 
chimei nemdoi6să a Creștinismului în Dacii. Unde s'a nâs- 
cut Ulfila, de ce origină era? Când şi unde s'a creștinat? 
Când şi unde a predicat Creștinismul? Când și la ce co- 
munitate religi6să a servit ca, cleric şi s'a hirotonit ca 
episcop? Ce confesiune a profesat la început Semi-arianis- 
mul sau Ortodoxismul? Când a devenit arian și cu ce 
ocasie? Când a trecut peste Dunărea și din ce cause? La 
tâte aceste cestiuni de mare însemnătate pentru noi Româ- 
nii, acum se pote respunde hotăritor şi cu dovedi contem- 
porane nccombătute. Să resolvim de o cam dată aceste în- 
trebări. 

1) Vedi discurs de inangurare etc.  
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Ulfila sai Vulfila sau Hulfila sai Unila s'a născut în Va- 
lachia de astă-di, probabil în Oltenia. Pe la 318, data naş- terei sale, când nici o ramură de ale Goţilor nu trecură încă și nu se stabilisă nici în Tracia nică în Moesia. Prin urmare 
nu putem căuta peste Dunărea nașterea lui Ulfila. Apoi nu întâlnim nicăiri vre-o ştire, că Ulfila ar fi venit ori ar fi 
fost. trimis de aiurea, ca, apostol la Goi. Este dar născut în- tre Goţi. Socrat istoricul îl numește pe Ulfila Episcop al 
Goţilor—Obipihas 6 râv TârOwy Entoxonos—De ce origină a 
fost? Filostorg istoricul, care-i Capadocian și îmbuibat și de arianism, vorbind despre Ulfila, ni spune că era Capado- cian de origină și că familia lui a fost adusă de acolo ca sclavă in Goţia, pe când aceşti barbari năvălind în Asia au luat mulți sciavi din Galatia ŞI Capadocia. Acestă inva- siune avu loc pe la 258 sub Cesaril Valerian și Galian, când a fost răpită și familia lui Ulfila din Capadocia—ray- ns Tîk "Eypădogiac eţevegav al oi OoAgida npăyovor. Filos- torg a putut să aibă, ca om cult, cunoștinți forte positive asupra lui Ulfila compatriotul săi. Biserica din Capadocia, conservă tradiţia încă recentă pe atunci, că Goţii au fost creștinați de ea pentru că trecuse numai 60 de ani de la captivitatea Capadocienilor; acesta o susține şi St. Marele Vasilie în Epistola sa 338 cătră Ascholius, Episcopul din Tesalonic; acâsta se mai probsză și prin frasa lui Filostorg, că Goţii luând sclavi dintre Capadocieni, mulți dintre aceia erau clerici și carii șaii profesat în acestă localitate, noua lor Patrie, în libertate cultul lor și între Goţi, convertind pe mulți dintre acești barbari la Creștinism—uai moXAode 
£Aafov îxmaAwrous dou; Te ai rây Xa TELĂLȚuEvu)y 2vr RAID... Oda dijoug e aurăy ele 75 cuoeâts uerenoinaov 1), 
Ulfila dar se trăgea din o familie Capadociană originară din localitatea numită Sadagoltina, luată tn sclavie din Patria sa la 258 și s'a născut în Gotia ori Dacia Traiană din pă- rinți creștini capadocieni, dar Gotisat; adică trăind între Goţi ne mai ştiind de vechia sa patrie, ș'au însuşit limba și tralul acelor cu carii viețuia, devenindu-i Gotia ca a doua Patrie. Ulfila șa primit instrucţia Și educaţia sa în familie, în casa părintescă, care evident că era creștină, învețând 

  

1) Vedi pericopa din Filostorgiu.
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odată cu limba Grâcă a familie! sale și cea Gotă a ţărel. 

Apoi din contactul cu Imperiul Roman, și în care în urmă 

a trăit peste 35 de ani, a învăţat și limba latină, în care 

a şi scris și predicat în urmă, după cum ne atesteză uce- 

nicul săi Auxentiu—guadraginta annis in Episcopatu 

gloriose forens, apostolica Gratia, Grecam et La- 

tinam et Goticam linguam sine intermissione in una 

et sola ecclesia Cristi predicavit. Trebue să admitem 

că Ulfila avea o predisposiţie şi un devotament nelimitat 

pentru propagarea şi lăţirea creștinismului între Goţii pă- 

gâni. Numai ast-fel se explica sacrificiile sale îndelungate 

și persistența sa de o viaţă întregă în predicarea Evange- 

liei lui Christos. Activitatea misionară a lui Ulfila se în- 

tindea, asupra tuturor triburilor Gotice, ce invadasă și ocu- 

pasă Dacia Tralană. Istoricul Socrat ne povesteşte, că Ulfila 

a predicat Creştinismul nu numai la o parte dintre Goţi, 

ci în tâtă Dacia, din care causă și altele a provocat și o 

persecuție asupra, creştinilor din Dacia Traiană.—Ezefă 8 

Ob)gihac, 0% povov obs brd Bpiriţipvnv, &NMă xat Tobe Vnd "A- 

davăguyov Tarrouivos fapbăpous Tov xpramavauâv iteâidnone, 
& "Adavăpiyoc, tos mapayapatonivns Tic natpiov Spnoxelac, RO)- 
obs âv yprozawblâvrov rizopiate dnt6ade 1). Din Epifanie mai 
cunștem că un eretic fanatic, anume Audaeus sai Audei 
izgonit din părţile Eufratului, pentru erezia lui primejdi6să 
şi exilat înţre Sciţii din Pontul Euxin, acesta neputând trăi 
şi estinde eresia sa acolo, fiind prea barbari, a înaintat, 
ne spune, în Dacia Traiană la Goţi, şi aci ş'aiu lăţit eresia 
sa, ademenind pe mulţi Goţi şi barbari la învăţătura sa. 
Textul ne mai spune ca Audeii a mers până la locurile cele 
mai din lăuntru ale Goţilor predicând eresia sa—xai si; ră 
npâow fzivov nai sis Tă ZowTara Til; [ordc, modhoi Tâv L6T- 

By xariynoey. Acest Audeii a format curând și o biserică 
eretică aicea între Goi, a format monastiri și săvirşa ritualul 
bisericesc în ele după ideile sale greșite, mai ales în ces- 

tiunea, Pashăi: âp' oonep xai Movaoripia îv ră aurii) Lordi 
îyivezo. Cu timpul înmulţindu-se sectanții, acest Audeă le ai 
consfințit și o ierarhie, având și doi Episcopi, Uraniu și 
Silvan. In ce direcţie şa îndreptat activitatea. sa, predicatore 

1) Vegi pericopa din Socrat. 
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Audei? De bună sâmă trebue să admitem cu tâtă siguranța, 
că acest eretic ș'a r&spândit înv&țătura sa falșă în altă parte 
de cât acea în care predica Ulfila; ei erai contemporani, 
dar cu totul diferiți în confesiuni, unul ortodox altul eretic 
condemnat. Din istorisirea, lui Epifanie să străvede că Audei 
șa îndreptat activitatea sa misionară spre Moldova, Valahia 
până spre Buzeu și Transilvania de astă-Qi. După Epifanie 
întăia persecuție în Gotia a fost îndreptată mai ales asupra 
audienilor de cătră Athanarih, care era șelul tribului Vest- 
Goţilor. Prin urmare în acea, parte își respândisă Audeu 
eresia sa 1). 

Apoi dacă s'ar admite că Audeii își formasă societatea sa 
religi6să în Valahia şi Oltenia, între Ortodoxi, atunci nu se 
p6te explica cum acei eretici au fost exterminați, iar Ulfila 
cu comunitatea sa orto loxă să fi putut a se refugia peste 
Dunărea. Uifila dar trăia mai spre meză-qi, iar Audienii 
mai spre apus. Ast-lel se explică faptele în mod natural. 
Uifila, care, cât timp a stat și păstorit Biserica creştină din 
Dacia Traiană, știm că era ortodox aprins; putea, 6re el 
suferi să se încuibe între coreligionarii săi Goţi eresii şi 
schisme, mai ales când el ştia că Audei a fost exilat din 
patria sa tocmai pentru învățătura sa greșită şi periculosă ? 
De aceea trebue se admitem că Ulfila işi îndrepta şi el cu- 
rând activitatea sa, misionară şi asupra Goţilor din acea parte 
spre. a nimici eresia audiană, ce se răspândise cu atâta 
repegiune între barbari. 

Din acsstă luptă misionară-religi6să a lui Uifila asupra 
eresiel lui Audeu şi din oposiţia ce întâlnea acesta din par- 
tea ereticilor, producându-se naturalminte o învrăjbire a- 
prigă şi prigoniri între membrii aceluiași popor a. resultat 
întăta persecuție asupra creştinilor din partea lui Atanarih. 

” Ulfila, care era ortodox—'AAa yăp xai Ou)gidas 5 nap' ad- 
Trois rore iepwoutvoc, Tă uâv mpâiza o5tv dvagipero Tpds Tv xa- 
040: "Exximaiay—vădend ridicată persecuția asupra, păsto- 
riților săi, în care mulți şi dintre ortodoxi au suferit mar- 
tirul, pe lângă ereticii Audieni, carii aă fost atunci nimiciţi 
Şi alungați—Kai yâp dând ris Torbias tâwyOnoav oi mheows, 
0 pâvov, GAMA xai ci fpirepot Exei yproziaval, Îcoyuoă ueyăhe» 

1) Veqi pericopa din Epifanie. 

Ulâla, 9
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îvazavtos 5nd fasthtoc "E)vos.—s'aii hotărit a-și părăsi ţara 

şi a se refugia în Moesia interidră, la. pâlele munților Bal- 

cani împreună cu un însemnat numer dintre păstoriţii săl. 

Athanarih fiind păgân, nu făcea deosebire între eretici şi 

ortodoxă, ce-i persecuta pe toți de o potrivă, și-i urmărea 

pe creştini ori unde-i găsea. Ulfila, la etatea de 30 de ani 

fiind hirotesit ceteţ și în urmă episcop la anul 348 sub 

Marele Constantin de cătră Eusebiă din Nicomidia, după 

Filostorg, dar pe atunci știm că numai trăia. Imp&ratul Ma- 

rele Constantin, pote nică Eusebie; iar după Socrat și So- 

„zomen, se dice că a fost hirotonit în Constantinopol şi ne 

spun hotărît că la început era ortodox, cum vom vedea, 

si numai mai târdiii deveni semi-arian. Sf. loan Chrisostom 
5 

în Epistola a XIV-lea, cătră Olimpiada. atribuită lui, ne 

spune, că el Var fi hirotonit pe Uifila de Episcop al Goţilor. 

In tot casul știm, că Ulfila era în relaţie la început cu or- 

todoxii, şi că a fost hirotonit în Constantinopol. După hi- 

rotonia sa în Episcop a mal trăit încă șapte ani între Goţii 

din Dacia Traiană, apoi din causa persecuției întăia la 355 

incetându-și activitatea, sa directă misionară în Dacia Tra- 

iană, trecusă Dunărea şi se refugiară cu un număr mare 

dintre fraţii credincioși în pământul Roman, cum se ex- 

primă. Auxentiă. Cu voia Imp&ratului Constanțiu se aşăzară 

peste Dunărea făcându-şi noi locuinţi sub polele Balcanilor. 

Acesta a fost întăia persecuție, despre care vorbește și Fi- 

lostorgi: «A aşăzat imperatul pe acest popor transfug în 

cuprinsul localităţei Moesiei dupre cum a voit fie-care şi pe 

Uifila 71 avea în cea mai mare cinste> 1). Observăm cănu 

ni se spune numele șefului persecutător; dar în Auxenţii 

il întâlnim cu numirea de ludex, și care nume se referă 

după no! la, Athanarih, pentru că iată ce ne spune un 

ontemporan despre Athanarih: 2) Oyzo yobv iv utv 700 Ba- 

stuc Enwowwuutăy drattă, Tv 70 Sunaoroy 68 dyană.—Ast-fel 

denumirea de împărat o lepăda, şi-i plăcea acea de jude- 

cător. Aşa, dar în întăta persecuție în Dacia Traiană Atha- 

narih conducătorul Goţilor de la Vest nu se numea nici 

Domn, nici Rege: sai împărat, ci simplu ludex: Martirii în 

acestă persecuție ai fost f6rte numeroși, după cum ne is- 

1) Vedi pericopa din Filostorg. 

2) 'Phesmistius orat. de pace, (anul 369) ediția Amberg, 1605 p. 100. 
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toriseşte Epifanie, când ai suferit martirul mulţi Audieni 
eretici şi aă fost cu totul alungaţi şi nimiciţi din Dacia 
Traiană; dar între eretică ai suferit schingiuiri și martirisări 
şi mulți dintre ortodoxi—â))4 vai oi iiperepot îxei pro rtavol... 
Edecoxngav 1). Nu putem însă precisa, carii sînt martirii Or- 
todoxi ce ai suferit în acestă persecuție, pentru că, nică 
Metafrast, nici Nicodim Aghioritul, nici Acta Sanctorum nu 
ne-ati păstrat date precise și nici tâte numele lor; iar acesta, 
pentru că persecuția a avut loc în pământ barbar, unde 
nu putea străbate nimeni dintre creştini și dar numa! din 
spusele celor ce scăpau din morte, din faptul nimicirei Au- 
dienilor și din trecerea lui Ulifila peste Dunărea pricepem 
asprimea acestei persecuții. 

Pe acest timp 348 Vest-Goţii erati cărmuiți de Athanarih, 
iar Ost-Goţii de Fritigern. Motivul persecuției întăi a fost 
certele dintre eretici şi ortodoxi, carii căutau fie-care să a- 
tragă cât mai mulți adepţi dintre Goţi în partea sa. Fie 
dar din cause pur religise, fie pâte Și din cause politice 
voind Athanarih a stăpâni peste toți Goţii, luând de pretext, 
că prin întroducerea Creștinismului între Goţi, aceştia, șar 
fi alterat caracterul lor resboinic prin învăţăturile pline de 
blândeță şi pace ale Creștinismului. Athanarih, dic, să ri- 
dică cu r&sboi crâncen asupra lui Fritigern şi-l învinge. 
Fritigern atunci se grăbeşte a, cere ajutorul Romanilor spre 
ași resbuna asupra lul Athanarih. Romanii, carii suferea 
dese invazii peste Dunărea, de la Goţi, spre ași asigura li- 
niștea în Provinciile transdanubieae şi spre a predomina 
asupra unei părți măcar dintre Goţă, au admis propunerea 
lui Fritigern și ai trimis imediat legiuni și cohorte peste 
Dunărea de a ajuta pe Fritigern contra lui Athanarih. Iată 
cum se exprimă Socrat despre acestă vrăjmăşie dintre con- 
ducătorii Goţilor: «<Arătându-se Athanarih mai puternic, Fri- 
ligern se refugiază la Romani și cere ajutor în contra 
vrăjmașului. Se face cunoscut acesta împăratului Valente 
și ordonă armatei așezate în Tracia să ajute pe barbari 
făcend expediţie asupra barbarilor. Și câştigând biruința 
asupra lui Athanarih peste Dunărea, punând pe fugă pe 
răsboitori. Acesta ati fost motiv ca să se facă mulți dintre 

1) Vegi pericopa din Epifanie,
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barbari creştini». Aceste luple între Goţi se petrec între 

anii 368—370. Ulfila era deja peste Dunărea cu o sumă 

de creştini petrecând în pace și liniște, ocupându-se cu 

deosebire cu agricultura, și cu păstoria. Cu tote acestea în 

Dacia Tralană eraii încă mulţi creștini rămași tăinuiți, şi â 

căror num&r a crescut mult, mai ales după victoria lui 

Friligern cu ajutorul armatelor Romane. Acâsta ne o spune 

precis atât Epifanie—Ou cine! di pila copiac, ob QuTeuu 

mioara ANM ei Bonoboi năyres drnhăodat, mâvrus cisiv Exeidev 

dviporo, Obx îvopei Yyăp heibei câv znviy Tăs maree 1), 

precum şi Socrat: Abrn npopxome EYovE TOS YPLOTIAVOLS YE- 

vtoda zâv Bapfdpâv moov 2). Nu trebue să uităm că Ulfila 

trecând peste Dunărea s'a îngrijit de aprope de s6rta, fra- 

ților să din Dacia Traiană. Tâtă ocupaţia sa principală se 

resfrângea asupra lăţirei creştinismului între Goţii de peste 

Dunărea şi în acest scop trimitea misionari, clerici învăţaţi, 

devotați şi disciplinaţi de el. Așa în epistola trimisă de 

cătră Biserica, Gotă cătră cea din Capadocia ni sa conser- 

vat dovada sigură că lucrul așa s'a petrecut. lată ce cetim 

în acea Epistolă: «Apoi pornindu-se persecuție mare de 

cătră cei ce păcătuiai (persecutau pe creștini) în Gotia 

(Dacia Traiană) asupra Bisericel lui Dumnegeii, când se 

apropiă S-ta, qi a Paștelor, a voit (SI. martir Sava) să se 

ducă în alt oraș (de unde își desfășura .ucrarea sa MiSIo- 

nară) la Guthican presbiterul (care și acesta era un alt 

misionar) ca, se săvirşescă s&rbătorea. Pornind el, pe cale 

a vădut un bărbat Gre-care, prea măreț și frumos la faţă, 

şi i-a qis lui: Intorce-te și te du la Sansala (şi acesta alt 

misionar) presviterul. lar Sava i-a respuns dicându-i: San- 

sala s'a dus de acusă, căci Sansala fugisă din causa per- 

secuţiei şi petrecea în Panonia, atunci însă pentru diua Sf. 

Paşti ai fost venit de curând la casa sa»... 

Rămâne dar dovedit, că Ulfila se îngrijea de aprope des- 

pre creștinarea populaţiei de peste Dunăre, şi 'şi avea mi- 

sionarii săi, pe caril numai el îi înveţa, disciplina şi hiro- 

tonea, şi apoi îi trimetea în Dacia Traiană, şi acesta, pentru 

că numai el era recunoscut ca canonic Episcop al tuturor 

1) Vedi pericopa din Epifanie. 
2) Vedi pericopa din Socrat. 
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creştinilor Goţi. Acum Athanarih, bălut de către Romani 
s'a refugiat în regatul săi şi a pornit oa doua persecuție 
asupra tuturor creștinilor din Goţia, spre a-şi răsbuna asu- 
pra lu! Fritigern, ce devenise creştin şi asupra Romanilor 
și a-și şterge ruşinea suferită. Acestă persecuție a fost cea 
mai crâncenă și mai îngrozitore. Nenumăraţi creştini, lo- 
cuitori ai Daciei Traiane, ai primit cununa martirică cu o 
resignaţiune şi o perzistență nedescrisă. Persecuţia începe 
în partea de jos a Moldovei și se întinde până și peste 
Dunăre. Cu acâstă ocasie a suferit pe la anul 370 şi si. 
Sava martirisarea sa, el a. fost în cele din urmă înecat cum 
am vădut, în riul Buzăii (Mosstov). Din martirologiile greceşti 
şi latinești cun6ştem acum un număr l6rte mare de mar- 
tiri din acestă epocă î). Să nu uităm iarăși, că Biserica 
Gotă dacă voim s'o enumărăm la vr'o jurisdicție cădea pe 
acele timpuri în decursul secolului al IV sub jurisdicţia Pa- 
pei, cu siguranță până la Dunăre. Apoi şi despre Biserica 
de peste Dunăre, de pe aceste locuri din Dacia Traiană, tot 
martirologiile latine ne-ai: conservat materiale mai multe 
despre martiri. Nici este posibil să admitem vre-o înriurire 
bisericescă alta, de cât cea a Papei pe atunci asupra Da- 
ciilor, pentru că jurisdicţia sa se întindea în t6tă peninsula 
Balcanică, numită și Europa. Pentru acest cuvînt găsim mai 
mult material pentru noi pe acele timpuri în Biserica pa- 
pală. In părţile acestea, mal știm că s'ati facut cele mai 
vechi încercări de traduceri ale sf. Scripturi din limba grâcă în 
cea latină, în Scytia mică a trăit și un Dionisie Exiguul, numit 
Şi Tracul etc.. etc. Fericitul Ieronim spune în cronicul săi 
că la anul 370 Athanaric a ridicat o grozavă persecuție a- 

1) Consultă catalogul martirilor extrași din martirologiile: S. Augus- 
tin, Lubin, Nicodim, Aghioritul, și mai ales acel din Acta Sanctorum, 
unde sunt clasificați pe luni. Să ţinem sâma că în Acta Sanctorum sunt 
publicate până acum numai 10 luni, Noembrie și Decembre lipsesc. Cer- 
cetând acum, stând în Monăstirea Cozia și vieţele sfinţilor, ediţia de 
Neamţ, 12 volume, publicate între anii 1807—1815, prin îndemnul și 
ajutorul și bănesc a neuitatului păstor, model între cei Români, Venia- 
min Costache, declar că am găsit nimic ce ne-ar interesa în cestiunea 
nOstră. Aceste vieţi sunt traduse din rusește, și respectiv de date, lo- 
calităţi și numiri sunt fârte pe deasupra, ba de multe ori încurcă mai 
mult pe cercetător, pentru că sunt lipsite de ori-ce critică istorică.
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supra creştinilor din Dacia "Traiană: «Athanaricus rex Go- 

(horum in Christianos persecutione commota plurimos inter- 

fecit, et de propriis sedibus in Romanum solum expulit». 

Numărul creştinilor sporise forte simţitor, cum am demon: 

strat, în Dacia Traiană, prin misionarii îrimiși de Ulfila. A- 

thanarih pornind cu furie acestă persecuție asupra creștinilor 

ai fost nevoiţi aceştia a se refugia, spre a-ȘI salva viaţa, 

tot în pământul Romanilor. Ac6sta-i a. doua emigrare a Go- 

ţilor. peste Dunăre. Ulfila în retragerea sa peste Dunăre sa 

aşezat cu creștinii să în jurul Nicopolului şi sub Balcani, 

acești noi emigranți s'au stabilit atât în Mesia, cât și în 

Tracia. Ulfila, după Socrat și Sozomen, pare că a fost or- 

todox, până ce a trecut Dunărea şia participat la Sinodul 

din Constantinopol la 360. 7awrn xai 05)gias o râv Lârduv 

îmioxonos râre mpiăzov auvtdero: 76 yâp tunpos dev Xpovov Tv 

îv Nota miozv onalero, EnouevoG Oropp, 6 Tâv TozYov 

'entoxonos y, Ti) 2 Nuxzia ovvâdw napbv axSuntypave 1) Sozo- 

men admite ca prin înșelăciune și corupție ar fi fost ade- 

menit la acel Sinod de a subscris confesiunea ariană ?). 

Auxenţiu îl descrie pe Ulfila ca şi cum ar fi fost arian de 

la început, tace de acestă schimbare confesională a lui Ul- 

fila. Mai drept este a admite că Uifila a fost la început or- 

todox, și apoi cu ocasia emigrărei ducându-se la Constan- 

tinopol a fost ademenit şi pote nevoit de către Împăratul 

Valente şi Patriarhul Eudoxiu de a primi arianismul, ca o 

condiţie spre a i se permite aşedarea peste Dunăre, pentru 

că predomina atuncă arianismul. Nu putem ști positiv dacă 

toți creştinii Goţi în emigrația a doua erai ortodoxi sai 

arieni, putem însă afirma că trecând peste Dunăre ai de- 

venit şi aceștia de confesiunea semi-ariană precum Şi cei 

refugiați cu Ulfila la început. Fritigern nevoit de năvălirea 

Hunilor şi de către cruda persecuție asupra creștinilor din 

partea lui Athanarih, devine și el creștin, însă semi-arian 

şi trece şi el Dunărea cu populaţia sa. Pentru acâstă stră- 

mutare a fost trimis Ulfila la Constantinopol de a cere în- 

voire de la împărat şi care li s'a dat prin influența lui 

"Ulfila; dar tot cu condiţie de a îmbrățişa credința Imp&ra- 

1) Vedi pericopa din Socrat. 
2) Vedi pericopa din Sozomen. 
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tului Valente, acesta ne-o spune clar Teodoret 1). Ast-fel 
Ulfila primind semi-arianismul l'aă urmat şi toți Goţii atât 
cei din emigrarea întâia cât și cei din a doua, împreună 
cu Fritigern când s'a retras și el peste Dunăre. Despre a 
doua persecuție de la 370 vorbește şi sf. M. Vasilie în epis- 
tola sa către Ascholii episcopul de Tesalonic, în care laudă 
virtuțile martirilor şi în special pe Martirul Sava, Gotul 2). 
Acestă persecuție a durat mai mulţi ani, fiind-că după le- 
ronim populaţia creştină se refug ase peste Dunăre la 370 
Yar martiriul lui Sava se pune la 372. În tot acest timp 
dar, creștinii din Dacia Traiană au stat sub persecuție. 
Fericitul Augustin alirmă că creştinii persecutați de Atha- 
narih erau ortodoxi. «Nisi forte non est persecutio compu- 
tanda, quando rex Gothorum în ipsa Gothia persecutus est 
Cristianos crudelitate mirabili, cum ibi non essent nisi ca- 
tholici, quorum plurimi martirio coronati sunt sicut a qui- 
busdam fratribus, qui tunc illic pueri fuerant et se ista 
vidisse incunctanter recordabantur, audivimus ?). Putem 
afirma dar acum că după cum Goţii au invadat de trei 
ori peste Dunăre, întâia dată la 355, când sa refugia! şi 
Uifila, din causa unei persecuții, la 370—372 a doua per- 
secuție, când ai avut loc a doua emigrare în masă mai 
mare, tot din causa persecuției și în fine la 375 când a 
trecut și Fritigern și s'a făcut și creștin arian și când a 
avut loc şi a treia persecuție. Să notăm că între 370 și 
375 Hunii îşi făcuse apariţia în Dacia Traiană și au con- 
tribuit mult şi ei la aceste emigrări. Ă 

Pentru ca cititorul să se convingă singur despre adevă- 
rul că marea majoritate a martirilor erai dintre vechii co- 
loniști ai Daciei Tralane și numai puţini dintre Goţi, de și 
toți trec sub numirea comună de martiri Goţi, dai aicea 
o mică listă ce arată origina numelor martirilor: 

I) Sf. martiri cu nume latine: 1) Maximmus, Acutionis, 
Vitus, Acutus, Tobias, Eugenda, Anastasius, lucundus, Leo- 
nis, loannis, 'Gabrielus, Sionius, Bretonianus, Sinerius, Si- 
neretus, Rutilus, Libius, Aeterius,. Capitonis, Leonica sau 

1) Vedi pericopa din Teodoret, 
2) Vedi Epistola Bisericei din Goţia. 
3) De civitate Dei XVIII 52.
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Leuncula, Secundus, Sergius, Optatus, Maxima, Syla, Ma- 

myca, Vircus, Evagrius, Bonignus, Christus, Rufus, Patri- 

cius, RHufina, Moderata, Romana, Secundus, Florentius, Ger- 

minianus, Saturus, Gaianus, Maximus, Quintilianus, Floria- 

nus, Quirillus, Quindeus, Crispionius, Aquilinus, Victoris, 

Valention, lulius, Martialis, Victorius, Servulus, Quirinus, 

lulia, Saturnina, Ninnita, Marcus, lulius, Ebustus, Rusticus, 

Silvius, Marcus, lulius, Feliciana, Felicis, Emilius, Mer.na, 

Marina, Rodofia, Magrinus, Secundinus, Eperentius, Ciciha, 

Vitalis, Rufinus, Evangelus, Agnitus, Marcianus, Domnus, 

Aurelianus, Acripinus, Secundus, Maximus, Fortunatus Mar- 

tialis, Secunda, Donata, Bassus, Maximus, Marinus, Iustus, 

Aemilianus, Dassius, Florus, Laurus, Maximus, Silvanus, Sa- 

binus, Basilla, Gordianus, Lucianus, Valerianus, Plantus Am- 

butus, Priscus, Crescentis, Faustinus, Martialis, lannuarius, 

Marcialis, Pigra, Saturninus, Castus, Primus, Probus. etc... 

Tâte aceste: nume sunt de origină latină, și puţine latinizate și 

susţinem că sunt martiri dintre iocuitorii vechilor Dacii, din 

acei Romani ori Romanisaţi cu carii s'au colonisat Dacia 

de către Traian şi carii pe timpul lui Aurelian, din causa 

năvălirei Goţilor și mai în urmă a Hunilor unii au trecut 

peste Dunăre Și s'au aședat în orașele de pe malul drept 

al ei, iar alţii au suferit martiriul pe teritorul Dacică Traiane. 

Toţi sunt martiri din timpul arianismului, esceptând numai 

patru din ei cari! sunt martirisaţi de Bulgari în secolul al 

IX. Multe din aceste numiri se întâlnesc până astă-di ro- 

mânisate la ginta Română. Este dar de netăgăduit, că no- 

menclatura sf. martiri din secolul al IV și al V înainte cu 

secoli de creștinarea slavilor și bulgarilor, „ne arată clar 
vechimea creștinătății locuitorilor din Dacii. a 

II). Din contră numirile sf. martiri de origina Grâcă pură 

sunt mai puține; dar să cităm câte-va, şi din acestea: Her- 

mentis, Timotheus, Anastasius, Nichita, Georgius, Antigo- 
nus, Ephremus, Basileus, Eugenius, Agathadorus, Nestorie, 
Irinei, Theoprepius, Axfilochius, Alexandru, Zosim, Civil, 

Theotim, Dionius, Timotheus, Hesichius etc. 
III). Se găsesc însă şi numiri de origină străină, fie Gotă 

ori Traco-Dacă, ca: Artaxus, Herisus, Ratitis, Tatia, Rogat, 
Dandus, Danda, Sotrasi, Verca, Batussius, Arpila, Arbela, 

Hagna, Rhya, Egatrace, Hescous, Sigetza, Suerila, Suimpla,  
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Philga, Baridis, Dada, Calcorus, Sodera, Gotia, Speis, Spi- 
rus etc. 

Numărul martirilor în aceste trei persecuții a trebuit să 
fie enorm. Nu ni s'a conservat însă, de cât puţine nume, 
probabil ale acelora ce erai din familii ma! însemnate Ro- 
mane sau ale unora dintre predicatori ori misionari ca Ni- 
chita, Sava, Sanzala etc. şi cari aă putut fi păstrate în 
memoria rudelor lor și a creștinilor refugiaţi. Numele aces- 
tora fie direct ori indirect s'au scris şi notat de către vechii 
martirologiști latini și greci. 

Inmulţindu-se populaţiunea, Gotă peste Dunăre şi îngrijin- 
du-se Imperatorul Valente de acâsta, a început a-i constringe 
și vexa prin mijl6ce administrative. Şefii Goi atunci nevoiti, 
căci îl alungau Hunii din Dacia Traiană, când trece Dună- 
rea şi Athanaric, se pacifică și se înţeleg între ei de a face 
causă comună și resistență Imperiului Roman, pretindând 
pămenturi și liniște. De aici se naşte acel r&sboi fatal în- 
tre Goţi şi Romani, când piere în flacări Impăratul Valente. 
Acest fapt avu loc la 378. Inainte de acâstă luptă Ammian 
istorisește că s'ar fi trimes la Valente un preot Christiani 
ritus presbiter ut ipsi adpellant (XXXI. 12. 8) ca să mijlo- 
cescă pacea dar n'a răușşit. Se pâte admite că tot Ulfila 
să fi fost însărcinat și cu acestă solie. După acestă victorie 
a Goţilor asupra Romanilor, e! plâcă în mase spre a cu- 
ceri Constantinopolul, dar Ascolii îi oprește la Tesalonic, 
atunci se aș6ză toți în provinciile de la sudul Dunărei. Nu 
trebue să. admitem ca creștinii, adică Goţii toți, precum şi 
vechii coloniști ai lui Traian ar fi părăsit toți Dacia Traiană, 
multi din ei sai refugiat în locuri sigure, în munți, în peş- 
teri și prin ascundăturile Carpaţilor, alt-fel nu se explică 
cum Hunii au primit în aceste locuri seminţa creștinismu- 
lui. Nu cunâscem să se fi trimis Hunilor vre un apostol ori 
predicator în acest scop, prin urmare Hunilor li s'a semă- 
nat creștinismul prin creștinii existenți în Dacia Traiană. 
Cun6ștem însă că creștinismul era, cunoscut Hunilor. In Da- 
cia Traiană iarăși avu loc o a treia persecuție, cum am po- 
menit mai sus pe la 375, când ai suferit martiriul mulți 
creștin din Dacia şi mai ales cei de pe malul drept al Du- 
nărei, cu ocazia retragerei peste Dunăre și a lui Athana- 

10
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ric %). După mârtea oribilă a. lui Valente și suirea pe tron 

a lui Teodosie, lucrurile iaii cu încetul altă faţă. Prin di- 

păcia împăratului Teodosie, Goţii se pacifică şi se liniştesc, 

atât din punct de vedere civil cât și bisericesc. Teodosie 

apără credința, din Niceea și alungă pe ariani împreună cu 

Episcopul lor din Constantinopol. Adună un conciliu la 381 

şi se condamnă arianismul. Apoi prin noui disposițiuni și 

legi restrînge drepturile arienilor din Moesia, Macedonia şi 

Tracia, în cât curând partida ariană devine neînsemnată. În 

Occident sub influența sf. Amvrosie se convâcă un Sinod 

contra. arianilor la Aquilea şi condamnă pe ariani și se dis- 

titue şi Episcopii arieni Paladiă și Secundian. Imp&ratul 

Teodosie mai încercă a împăca partidele religi6se convo- 

când un sinod la 383, care să fixeze norma credinţei, dar 

nu reuşi, din causa cerbiciei arienilor. La acest concilii se 

pare că participă și Ulfila cu puţini ani înainte de mortea 

sa. lată ce ne spune Auxenţiă despre Ulfila: «După ce Ul- 

fila administră Episcopia sa 40 de ani, șapte dincolo de 

Dunăre și 35 în Imperiul Roman (de sub p6lele munţilor 

Balcani până în Dunăre și administra și Biserica din Dacia 

Traiană) merse din ordinul împăratului la Constantinopol, 

Ja un conciliu; dar aci muri şi fu înmormintat cu multă 

ondre, de o mare mulțime de coreligionari». După ce pre- 

domină credinţa ortodoxă, prin ajutorul Imp&ratului, atunci 

Teodosiu promulgă acele două legi religi6se contra arieni- 

lor, legea No. II şi IV, în codicele Teodosian, prin care in- 

terdice ori-ce discuții religi6se, una din aceste legi este dată 

la 386, iar alta la 388, tocmai în anul morței lui Ulfila. 

Din cuprinsul acestor legi se vede că arienil erai persecu- 

taţi și mult mărginiți în drepturile lor, și trebue să admi- 

tem că Ulfila se duse la Constantinopol și la 388 spre a 

mijloci la. Impă&ratul de a îndulci acele legi și a convoca ş 

un concilii spre a pacifica lucrurile. Ulfila nu reușește a ; 

ridica acele legi şi a provoca convocarea unui Sinod, de 

aceea bătrân acum, obosit de muncă de apr6pe un secul, 

vădendu-se şi condemnat și disprețuit, perdându-și vechiul 

săi prestigiu şi reputația de mai înainte, supărat și întris- 

1) Să se consulte Acta Sanetorum și datele martirisărei creștinilor 

pe aceste timpuri. 
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tat more în Constantinopol, ca și Athanarih, ceva, mai îna- 
inte, şi unde a fost înmormîntat cu mare pompă, luând 
parte la funerarii mulți Episcopi. Socrat ne spune (V. 23) că 
chiar atunci s'ar fi ales de succesor lui Ulfila un Gre-care 
Selenas, got de origină, dar după mumă frigian. Ac6sta în- 
semnă că Goţii intra în căsătorie cu locuitorii Daci, indi- 
geni sau aduși sclavi. Ulfila lasă după el mai mulţi disci- 
poli crescuți și educați de el, ca Auxenţiii, Selenas și Maxi- 
min etc., etc. Socrat ne spune că acest noi episcop al Goţilor 
mai înainte de a-i fi succesor lui Ulfila i-a fost secretarul 
său: Onoypapei me yevoutvep xai dixdâyqp Od)plăn To map airoie 
Emtoxorijaaros—şi care i-a fost secretar și succesor lui Ul- 
fila ce fusese Episcop la e! (Goţi) 3). 

Ulfila, cât a stat peste Dunăre s'a ocupat cu traducerea 
st. Scripturi în limba, Gotă, care-i monumentul filologic cel 
mai prețios pentru Germani până astă-qi. Se susține de cri- 
ticii Germani că traducerea lui Ulfila este de pe textul Grec; 
dar a consultat și pe cel latin, apoi că limba Gotă este ele- 
gantă și frumosă, că literile le-ai luat ori împrumutat, pe 
lângă cele vechi Germane din dialectul Runic; din limba 
Grecă mai mult. Ast-fel Ulfila nu este un inventator al li- 
terilor Germane; ci un combinator, organisator, întroducând 
în limba gotă litere grece și latine. unde lipseaă cele ger- 
mane, spre a putea mai precis a'și exprima ideile. In tot 
cazul Ulfila a fost un apostol al Goţilor şi un Episcop al 
coloniștilor din ambele Dacii. 

Scris-am acestea în anul mântuirei 1898, August 5, în 
vestita Monastire Cozia, când am împlinit al 60-lea an al 
vrâstei zaele. 

Constantin Erbiceanu, 

SE 

| .- 1) Sozomen VII 17.
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