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Cuvânt înainte

Avem în fa  o lucrare bogat  ca tematic  i idei în peisajul
misiologiei noastre actuale la care Pr. Lucian Filip s-a angajat te-
meinic i cu succes prin cercetarea prezentat , într-o sintez  bine
structurat  în care ne ofer  o perspectiv  de ansamblu a ceea ce
reprezint  colindul cre tin din punct de vedere misiologic. Auto-
rul analizeaz  critic i constructiv bibliografia i izvoarele, cu de-
ta area intelectual , dar i cu implicarea afectiv  în dinamica
datinii colindatului, în care se întâlne te geniul popular cu teologia
ortodox , dovedind spirit analitic în abordarea tematicii, capaci-
tate de sintez , dar i cuno tin e interdisciplinare ce pot deschide
perspective viabile de receptare i în elegere corect  i obiectiv  a
ceea ce poate reprezenta colindul cre tin pentru misiunea Bisericii la
S rb toarea Na terii Domnului. 

În primul rând, lucrarea este o bun  i binevenit  cercetare i
elaborare sintetic , atât în domeniul teologiei misionare ortodoxe
române ti, cât i a teologiei populare, cu focalizare pe colindul
cre tin, care îmbrac  s rb toarea Na terii Domnului Iisus Hristos,
un tablou ce încadreaz  elemente istorice pe care Autorul le ordo-
neaz  armonios, dar i un mozaic pe care îl compune prin sortarea
i alinierea temelor care guverneaz  mesajul colindului. 

În al doilea rând, lucrarea constituie un real exerci iu de sin-
tez  textual  i de cercetare documentar , pertinent  i temerar ,
asupra unei subiect foarte pu in studiat din punct de vedere teo-
logic i aproape deloc abordat din perspectiv  misiologic . Din
vremuri de mult apuse Biserica a g sit de cuviin  s  împodo-
beasc  s rb toarea Na terii Mântuitorului cu un element special.

În al treilea rând lucrarea aduce în prim plan dimensiunea
m rturisitoare a credin ei prin descrierea colindului ca instru-
ment misionar de p strare, ap rare i transmitere a înv turii de
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credin , a colindatului ca mijloc misionar de m rturisire, ap rare
i împ rt ire a lui Hristos, iar colindarea ca activitate misionar

de vestire, actualizare i pream rire a Na terii Fiului lui Dumnezeu.
Prin abordarea sa, realizeaz  pentru misiologia ortodox  ro-

mâneasc  un act l udabil de ordonare i aliniere a elementelor teo-
logice r sfirate în corpusul de colinde cre tine al poporului
român. Ordonarea acestora într-un mod sistematic ne con tienti-
zeaz  c  în spatele unui colind i a unui colind tor se afl  o tain
menit  s  ne includ  i s  ne fac  persoane participante real la taina
Bisericii lui Hristos Cel n scut în iesle, Cel lucr tor într-o lume c -
zut , Cel care S-a jertfit pentru ea i Cel care ne-a înviat spiritual
odat  cu învierea Sa. 

Autorul d  dovad  de originalitate în modul în care pune în
valoarea subiectul lucr rii. În fiecare din capitolele lucr rii încru-
ci eaz  în mod inedit colindul cu câte un element teologic: Crezul
niceo-constantinopolitan, principiile misiologiei ortodoxe, con-
textul misionar al datinii colindatului i pastoralele ierarhilor la
s rb toarea Na terii. Originalitatea, în acest sens, i detaliul în care
a realizat cercetarea sunt demne de apreciere.

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru
21.11.2021
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Introducere

Le ascult m an de an, din vremuri de mult apuse care ast zi
mai tr iesc doar prin tezaurul pe care ni l-au l sat din genera ie în
genera ie. Le auzim cântate în casa noastr , în comunitatea din
care facem parte, în zona geografic  în care ne afl m sau în locu-
rile prin care trecem în drumul nostru. Le audiem atunci când
suntem tri ti, dar i când suntem veseli, când suntem dezn d j-
dui i sau plini de speran , când suntem ap sa i de greut i sau
u ura i de ele. Le fredon m în sinea noastr  atunci când suntem
singuri, sau le cânt m cu toat  fiin a atunci când suntem împreun
cu familia sau prietenii. Le perform m în familie, în comunitate
sau în v zul tuturor. Ne mi c  spre o stare de n dejde, ne încon-
joar  într-o stare de har i ne umplu cu o stare de bucurie. Sunt co-
lindele cre tine pe care le ascult m i le cânt m în fiecare an la
s rb toarea Na terii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Contextul acestei lucr ri este reprezentat de teologia popular
a Na terii Fiului lui Dumnezeu, un edificiu construit în cuvânt de
români în jurul acestei s rb tori. Dup  cum afirma p rintele Mihai
Colib , neamul românesc nu a construit în piatr  pe cât a construit în
cuvânt1. Dac  în piatr  nu a reu it întotdeauna s  d ltuiasc  din
cauza vitregiei vremurilor, în cuvânt, indiferent de vreme, i-a f urit
cultura, spiritualitatea i credin a. i-a f urit un cre tinism popular
format din balade, cântece, colinde i poezii prin împletirea de ele-
mente culturale, spirituale i de credin , pe care p rintele Florin
Bucescu îl define te drept „adoptarea i adaptarea perceptelor re-
ligioase i a relat rilor biblice la stilul arhaic al vie ii din satul

1 Pr. Mihai COLIB , „Colindele române ti - flori alese ale sufletului româ-
nesc”, în: Studii Teologice, XLII (1990), 5-6, p. 110.
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românesc”2. De aceea, colindul este considerat drept „una din cele
mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc”3. 

Prin colind, teologia popular  a hr nit pe omul simplu în se-
tea sa dup  cunoa tere. Neavând întotdeauna capacitatea livresc
necesar  pentru a r spunde din c r i la întreb ri i-a g sit r s-
puns în aceste crea ii folcloric-religioase. Astfel, dac  din punct
de vedere istoric colindele pot fi studiate i evaluate în baza as-
pectelor filologice, cu atât mai mult este nevoie ca ele s  fie valori-
ficate i dintr-o perspectiv  teologic 4, fiind o m rturie privitoare
la modul în care neamul românesc a receptat, în eles i diseminat
înv tura de credin  cre tin . Demersul din spatele acestei lu-
cr ri const  în scoaterea din straturile uit rii a datinii colindatului i
rea ezarea în memoria colectiv  a Bisericii a unor realit i cre tine
adormite sau alunecate în straturile subcon tientului cu ansa de
a lua calea inferioar , cea a incon tientului5.

Stadiul cercet rii, noutatea temei, motiva ia, teza de
cercetare i metodologia

Stadiul cercet rii 

C utând în literatura de specialitate descoperim c , la întâlni-
rea dintre teologia fundamental  i teologia popular , exist  o zon
foarte pu in examinat  i cercetat . De aceea, nu întâmpl tor, în-
tre studiile ce vizeaz  colindul cea mai mare pondere o au cele et-
nologice, urmând apoi cele filologice i, în cele din urm , cele
teologice. De exemplu, în secolul al XX-lea, aten ia cercet torilor

2 Pr. Florin BUCESCU în prefa a la Ovidiu TRIFAN, Colindul în crea ia coral  ro-
mâneasc , Editura Muzical , Bucure ti, 2010, p. xiv.

3 Pr. Nicolae NECULA, „Colindele în via a i spiritualitatea credincio ilor ro-
mâni”, în: Glasul Bisericii, XLVIII (1989), 6, p. 64.

4 Diac. Emilian CORNI ESCU, „Caracterul peren al colindelor de cr ciun”, în:
Studii Teologice, XLII (1990), 5-6, p. 107. 

5 Vezi i Tiberiu GRAUR, „Cuvânt înainte”, în: Maria BUC E, Simona MUNTEANU,
Colinda Cr ciunului, Editura Mediamira, Cluj Napoca, 1995, p. 5. 
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s-a aplecat preponderent c tre caracteristicile lingvistice, muzicale
i folclorice ale colindului, l sând aria teologic  neacoperit 6. Ast-

fel, o bun  parte de timp, cercetarea a fost orientat  spre c utarea
originilor arhaice i precre tine ale colindului, ignorându-i istoria
sa cre tin , istorie care s-a scurs sub influen a direct  a misiunii
Bisericii7. De i sunt i acestea importante, din p cate, studiile de
folclor i etnografie se rezum  la a considera colindul o datin  i o
cântare str veche, o simpl  dovad  a leg turii românilor cu lu-
mea roman 8. F r  a lua în discu ie caracterul s u de m rturie a
Cuvântului, colindul este redus la a fi un fenomen strict uman,
interven ia divin  fiind considerat  o simpl  iluzie, iar datina un
act magic sau vr jitoresc.

O posibil  explica ie pentru aceast  situa ie este tendin a im-
pus  de regimul comunist cercet rii academice, aceea de a se de-
p rta de aspectul duhovnicesc i teologic i a se îndrepta c tre cel
social i teluric, fapt care a dus la apari ia a numeroase studii et-
nologice i filologice, de i cercet torii m rturiseau c  doar acestea
nu sunt suficiente pentru o cercetare complet . Referindu-se la
domeniul teologic, la începutul secolului XX, Petru Caraman con-
sim ea c  în colind se întâlnesc chestiuni care apar in altor domenii
decât cel etnografic9. Din p cate, în mare parte, etnologii continu

6 Fapt semnalat i de Sabina ISPAS, Aura V CEANU, Rodica ZANE, Dan Octavian
CEPRAGA, p rintele Ilie MOLDOVAN. Sabina ISPAS, O tain  încifrat  întrun text de
colind sau o reconsiderare pe temeiuri autentice a viziunii etnologice asupra colindei ro-
mâne ti, http://spiritromanesc.go.roSabina%20Ispas.html (accesat pe 01.06.2018).
Pr. Petru Rezu  stabile te c  r spândirea credin elor populare în colinde i cântece
de stea este o realitate i cere o cere o cercetare analitic  i apoi o sintetizare a lor;
vezi Pr. Prof. Petru REZU , „Folclorul religios i importan a lui pentru în elegerea
evlaviei credincio ilor ortodoc i”, în: Glasul Bisericii, XXIX (1970), 11-12, p. 1144.

7 Dan Octavian CEPRAGA, Graiurile Domnului: Colinda tradi ional  cre tin ,
Editura Clusium, Cluj, 1995, p. 15.

8 Fapt semnalat i de Pr. Prof. Ilie MOLDOVAN, Prof. Vasile BEBE ELEA STERP,
Ecouri liturgice din etnogeneza românilor, Editura Universit ii „Lucian Blaga”, Sibiu,
2006, p. 11. Alexandru Dan STREZA, S rb toarea Na terii Domnului originea apostolic ,
evolu ia i importan a ei în cadrul anului liturgic, Andreiana, Sibiu, 2011, p. 380.

9 Petru CARAMAN, Colindatul la români, slavi i alte popoare, Minerva, Bucu-
re ti, 1983, p. 5.
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i ast zi s  analizeze i s  scoat  la lumin  elementele precre tine
existente în colind, l sând deoparte ceea ce ar avea s  ne spun
analizele desf urate într-o cheie cre tin .

Cu toate acestea, exist  unele studii teologice care trateaz  con-
inutul, caracterul i importan a colindului pentru poporul român.

Între teologii i cercet torii cu o aplecare teologic  asupra colin-
dului amintim pe: PF Daniel Ciobotea, în mod tangen ial p rintele
Dumitru St niloae, p rintele Alexe Gheorghe, p rintele Nicolae
Necula, p rintele Florentin Loghinoaia (cu o lucrare de doctorat în
filologie pe aceast  tem ), p rintele Dumitru Moca, p rintele Ale-
xandru Dan Streza, p rintele Ion B j u, p rintele Nicolae C n n u,
Dan Octavian Cepraga, C. A. Rosetti, Aura V ceanu, Sabina Ispas
i Ioana Gabriela Griga10. La nivel interna ional, în literatura de

10 PF Daniel CIOBOTEA, Comori ale ortodoxiei, Editura Trinitas, Ia i, 2007; Pr.
Dumitru ST NILOAE, Reflec ii despre spiritualitatea poporului român, Editura Elion,
Bucure ti, 2004; Gheorghe ALEXE, „Colindele române ti, comori de spiritualitate
cre tin ”, în: Glasul Bisericii, XII (1953), 12; Gheorghe ALEXE, „Duhul cre tin al
colindelor române ti”, în Glasul Bisericii, XV (1956), 12; Gheorghe ALEXE, „Idei
dogmatice in colinde”, în Studii Teologice, II (1950), 9-10; Gheorghe ALEXE, „Le-
g tura între om i firea înconjur toare în colindele române ti”, în: Mitropolia Ol-
teniei, VIII (1956), 4-5; Gheorghe ALEXE, „Maica Domnului în colindele religioase
române ti”, în: Studii Teologice, SN, V (1953), 9-10; Gheorghe ALEXE, „Sfîntul
Vasile cel Mare în colindele religioase romîne ti”, în: Studii Teologice, XI (1959), 1;
Pr. Nicolae NECULA, „Colindele în via a i spiritualitatea credincio ilor români”,
în: Glasul Bisericii, XLVIII (1989), 6; Pr. Florentin LOGHINOAIA, Colinda cre tin  în-
tre înv tura Bisericii i tradi ia popular , Tez  de doctorat, Ia i, 2005; Pr. Dumitru
MOCA, „Tradi ia colindelor religioase de Na terea Domnului i cultul cre tin (I)”,
în: Altarul Banatului, SN, X (1999), 10-12; Dumitru MOCA, „Tradi ia colindelor
religioase de Na terea Domnului i cultul cre tin (II)”, în: Teologia, IV (2000), 1;
Alexandru Dan STREZA, „The Religious Carol in Transylvania – Function and
Symbol”, în: Review of Ecumenical Studies, vol. VIII, (2016), 1; Alexandru Dan
STREZA, „The Religious Carol – from «Calendae» to «Colinda», în: Bulletin of the
Transilvania University of Bra ov, Supplement Series VIII: Performing Arts, vol. IX,
(LVIII 2016); Alexandru Dan STREZA, S rb toarea Na terii Domnului originea apos-
tolic , evolu ia i importan a ei în cadrul anului liturgic, Andreiana, Sibiu, 2011; Pr.
Ion B J U, „Colindele de Cr ciun – o predic  vie a credin ei noastre ortodoxe”, în:
Mitropolia Olteniei, L (1998), 1-6; Pr. Nicolae C N N U, „Adev ruri de credin
în colindele dobrogene”, în: Glasul Bisericii, XLI (1982), 1-3; Pr. Nicolae C N N U,
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specialitate, se diferen iaz  între colind i cântec de Cr ciun, cel din-
tâi fiind înc rcat de bog ia teologiei Na terii Domnului, iar cel
din urm  de feeria s rb torilor de iarn 11. Îns , ceea ce r mâne înc
nediscutat  este dimensiunea misionar  a colindului i anume ro-
lul avut de colind în misiunea Bisericii, acela de p strare, transmitere
i ap rare a înv turii de credin , de vestire, actualizare i prea-

m rire a Na terii Fiului lui Dumnezeu i de m rturisire, adorare
i împ rt ire a lui Hristos. Din acest punct de vedere, dimensiune

misionar  a colindului r mâne un subiect neglijat.

11 emnifica ia i valoarea colindelor de Cr ciun”, în: Glasul Bisericii, 1984 (XLIII),
10-12; Dan Octavian CEPRAGA, Graiurile Domnului: Colinda tradi ional  cre tin ,
Editura Clusium, Cluj, 1995; C. A. ROSETTI, „Colindele religioase la Români”, în:
Analele A.R., Memoriile Sec iunii Literare, Tom XL, 1920; Aura V CEANU, Ele-
mente mitice precre tine i cre tine în colinda româneasc , Editura Etnologic , Bucu-
re ti, 2016; Sabina ISPAS, „«Rîu de vin i altu de mir i altu ap  limpejoar » – o
tain  încifrat  într-un text de colind”, în: Imagini i permanen e în etnologia romîneasc ,
Chi in u, 1992; Sabina ISPAS, „Colindatul în cadrul culturii tradi ionale româ-
ne ti”, în: Tabor, (2010), 9; Sabina ISPAS, Colindatul Tradi ional Românesc, Sens i
Simbol, Colec ia Mythos, Saeculum Vizual, Bucure ti, 2007; Sabina ISPAS, Flori
dalbe de m r: din poezia obiceiurilor de iarn , Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucure ti, 1987; Sabina ISPAS, O tain  încifrat  într-un text de colind sau
o reconsiderare pe temeiuri autentice a viziunii etnologice asupra colindei ro-
mâne ti, http://spiritromanesc.go.roSabina%20Ispas.html (accesat pe 23.02.2017);
Ioana-Gabriela GRIGA, „Imaginea Fecioarei Maria în colinda româneasc ”, în:
Credin a i credin ele românilor, Avram Cristea i Jan Nicolae (eds.), Reîntregirea,
Alba Iulia, 2011.

11 John J. ZEE,, The relationship of the carol, the processional, and the rhymed office
of the Nativity cycle as influenced by the Mendicant Orders in the Late Middle Ages in
England, Tez  de doctorat, Washington, 1997; Percy DEARMER,, Vaughan WI-
LLIAMS, Martin SHAW, The Oxford Book of Carols, OUP, London, 1950; Duncan
EDMONDSTOUNE, The Story of the Carol, The Walter Scott Publishing, London,
1911; Richard Leighton GREENE, ed., The Early English Carols, OUP, London,
1935; Hannah Sophia HARVESTER, Why these songs of happy cheer Contemporary
Christmas carolling as alternative practice, Chapel Hill, 2010; William Henry HUSK,
Songs of the Nativity; Being Christmas Carols, ancient and modern, John Camdem
Hotten, London, 1884; S. DELMOND, Les „Noels aux Antilles”, în: Revue de Musi-
cologie, XVIII (1937), 62; J. A. WESTRUP, „Nicolas Saboly and His «Noëls Pro-
vençaux», în: Music & Letters, XXI (1940), 1.

„Semnifica ia
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Noutatea temei

Noutatea temei este dat , în primul rând, de cursul pe care
lucrarea o urmeaz  în examinarea colindului ca instrument, acti-
vitate i mijloc misionar, prezentând implica iile misionare pe care
colindul le-a avut în istoria cre tinismului român, i în al doilea
rând, de perspectiva din care prive te colindul. Din punct de vedere
al con inutului, lucrarea prezint  pentru prima dat  colindul
cre tin i datina colindatului în raport cu temele i principiile mi-
siologiei. Niciuna din lucr rile academice amintite anterior nu a
prezentat: principiile misionare reg site în colind, similaritatea
semantic  existent  între colind i simbolul de credin  niceo-
constantinopolitan, receptarea de c tre Biserica Ortodox  Român
a colindului în secolele XX i XXI i clasificarea contextului de
desf urare a datinii drept unul misionar. 

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se desprinde de
abordarea etnografic  deoarece nu îmbr i eaz  premisa con-
form c reia colindatul este o datin  ca oricare alta, asemenea
„Plugu orului”, „Ursului”, „Viflaimului”, „Sorcovei” sau a oric -
rui element dramatic din datinile de Cr ciun, ci urmeaz  premisa
conform c reia colindatul este o form  de comunicare în care se
m rturise te un mesaj cre tin, un eveniment mântuitor i o Per-
soan . Îndep rtarea de principiile etnografice este motivat  de
faptul c  etnografiei nu-i putem atribui cadre de evaluare pe care
nu le are, precum cel de a evalua taina credin ei, specific  colin-
dului cre tin.

Motiva ia 

Lucrarea apare ca reac ie la atitudinea ofensatoare a societ ii
de ast zi fa  de moral , teologie i cumin enia p mântului, a lo-
cului i a duhului românesc. Se poate observa deja de câ iva ani
cum se formeaz  o tensiune între comorile noastre spirituale au-
tohtone i ceea ce primim prin import, care a dus la dispari ia co-
lindului autohton prin încetarea obiceiului în mai multe zone ale
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rii dup  ce, secole de-a rândul, a fost un mijloc de tr ire i m r-
turisire a credin ei în Întruparea i Na terea Fiului lui Dumnezeu.
Iar dac  datina nu a disp rut de peste tot, preceptele credin ei
cre tine transmise prin colind au devenit ignorate iar ac iunea de
a colinda a ajuns s  fie practicat  în mod formal. 

Un alt motiv important în alegerea temei au fost afirma iile
f cute în cercetarea interna ional  care au subliniat valoarea i
frumuse ea datinii colindatului: „materialul românesc este cea
mai bogat  surs  pentru acest important obicei popular al satelor
europene de r s rit”12. Aceasta face ca cercetarea s  aib  ca punct
de plecare tocmai acest material românesc al colindului, atât de bo-
gat în semnifica ii i accente. Cred c  este de folos ca în lumea
academic  teologic  s  p trund  i în elepciunea popular  pentru
a nu sfâr i într-o teologie abstract  i lipsit  de con inut autohton.
Colindul cre tin este elementul care poate facilita p trunderea în-
elepciunii i frumuse ii populare în contextul academic, deoarece, la

s rb toarea Na terii Domnului, la colind s  adun  atât cre tinul
simplu cât i cel academic pentru a- i tr i via a i a cre te în Hristos. 

Ceea ce se cere în cazul de fa  este redescoperirea dimensiunii
misionare i practice a colindului i ceea ce acesta are de înv at
pe cre tin prin mesajul transmis, prin stabilirea nivelului de con-
cordan  care exist  între înv tura de credin  m rturisit  de
colind i cea m rturisit  de Biserica Ortodox .

Teza de cercetare

Teza de cercetare de la care aceast  lucrare porne te este ex-
primat  în urm toare form : „Care sunt argumentele, factorii i
aspectele pentru care colindul religios poate fi considerat ca

12 „Bela BARTOK, Rumanian Folk Music. Carols and Christmas Songs (Colinde),
Benjamin Suchoff (ed.), The Hague Martinus Nijhoff, 1975, p. xxxviii i 2. De i ar
fi dorit s  mai fie i altele, Constantin Noica a apreciat cele trei cuvinte: „dor”, „doi-
n ”, „colind”, pentru care s-a primit acordul de la UNESCO în vederea particip rii la
redactarea unui dic ionar interna ional de termeni literari; vezi Emilia GULICIUC,
„Constantin Noica i puterile limbajului”, în: Revista Român  de Semio-Logic ,
(2002), 3-4, p. 74. Tot UNESCO, în 2013, a inclus colindatul în lista elementelor de
patrimoniu cultural imaterial.
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având o dimensiune misionar ?”. Pentru a r spunde acestei în-
treb ri, demersul va fi unul bazat pe explorare i evaluare. Lucra-
rea va urm ri s  descrie con inutul teologic prezent în colind, s
evalueze colindul ca instrument, mijloc i activitate misionar , i
s  stabileasc  m sura în care colindul poate fi plasat în sfera misio-
nar . Cele trei elemente componente esen iale pe care con inutul
Ortodoxiei îl presupune sunt: 1) M rturisirea credin ei, 2) Expri-
marea sau manifestarea credin ei i 3) Tr irea sau actualizarea
credin ei. Astfel, lucrarea are în vedere rela ia dintre textul de colind
i Teologie în perspectiv  misiologic .

Metodologia

Strategia de cercetare pe care aceast  lucrare o urmeaz  este
una teologic , iar abordarea este calitativ , pornind de la evaluarea
i prezentarea datelor existente pe marginea subiectului i conti-

nuând cu cercetarea colindului raportat la cinci aspecte misiologice.
Metoda de colectare i evaluare a datelor a fost analiza textual
inductiv 13: versurile cu con inut cre tin au fost adunate, apoi au fost
comparate i clasificate conform tr s turilor comune, apoi temele,
motivele i simbolurile care s-au generalizat au fost folosite ca
principiu codificator i, în final, au fost testate într-un context teo-
logic misionar.

Fiind un studiu pe text, metoda la care se recurge frecvent în
analiza textelor este cea comparativ 14. Aceasta serve te la stabilirea
mesajului teologic atunci când acesta nu este clar în mod direct i la
verificare ipotezelor. Între compara ia convergent  i cea contrastiv ,
cea mai mare pondere o are cea convergent . Compararea se aplic
între textul de colind i texte precum: o versiune similar  de colind,

13 Analiza inductiv  presupune adunarea datelor f r  niciun criteriu de cla-
sificare; analizarea, compararea i clasificarea f r  nici o ipotez ; generalizarea în
mod inductiv în teme, motive i simboluri i testarea într-un alt context. Vezi M.
AGABRIAN, Cercetarea calitativ  a socialului: design i performare, Institutul Euro-
pean, Ia i, 2004, p. 28.

14 Jerzy TOPOLSKI, Metodologia istoriei, Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucu-
re ti, 1987, p. 322-325.
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Sfânta Scriptur , simbolul de credin  niceo-constantinopolitan,
texte patristice i lucr ri de specialitate din domeniul teologiei misi-
onare, dogmatice, omiletice, pastorale i liturgice. Pentru a asigura
pertinen a compara iilor am recurs doar la textele care prezentau
suficiente tr s turi comune.

Argumenta ia este una interdisciplinar , cercetarea desf -
urându-se inând cont de mai multe tipuri de materiale. La baz

stau izvoarele reprezentate de colec iile i antologiile de colinde,
apoi lucr rile de specialitate în domeniul misiologiei, teologiei i
folclorului i, în final, studiile de specialitate. F r  a se referi ex-
clusiv la folclor, lucrarea face trimiteri la etnografie i la teologia
popular . Cu excep ia sec iunilor din capitolul introductiv i a re-
ferin elor ce se impun a fi f cute în cuprinsul celorlalte capitole,
nu mai exist  altele în care colindul cre tin s  fie discutat în raport
cu cel f r  con inut cre tin. 

Teza va avea în vedere un corpus de colinde în care se g sesc,
fie în mod direct, fie prin referin e indirecte, elemente religioase.
Interpret rile colindelor sunt f cute în contextul teologiei simbo-
lice unde simbolul este o reprezentare purt toare de tain  sau un
mijloc de contact cu realitatea ascuns  i nev zut  pe care o re-
prezint 15. În cazul reflec iilor personale, m  voi ghida dup  con-
cep ia p rintelui Dumitru St niloae, care spune c  reflexia teologic
personal  nu trebuie s  fie animat  cu orice pre  de dorin a de
originalitate, ci de a explica ceea ce este mo tenirea comun  i cum
sluje te ea mântuirii credincio ilor Bisericii din aceste vremuri16.

Lucrarea recupereaz  o dimensiune-mozaic a colindului. Un
criteriu de selec ie al colindelor religioase a fost vechimea lor în
cadrul colec iilor. Mi-am îndreptat aten ia în primul rând spre ce-
le mai vechi colec ii de colinde i numai în al doilea rând m-am
concentrat pe cântecele de stea, care sunt considerate de sorginte
mai nou  i cu un statut inferior colindelor din punct de vedere
etnografic.

15 Pr. Ion BRIA, Credin a pe care o m rturisim, EIBMBOR, Bucure ti, 1987, p. 205.
16 Pr. Dumitru ST NILOAE, Teologie dogmatic  ortodox , vol. I, EIBMBOR, Bu-

cure ti, 1978, p. 71. 
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Limit rile tezei sunt urm toarele. Din cauza restric iilor de
timp, de spa iu i de materiale, nu tratez colindul în toat  dimen-
siunea lui, cuprinzând colindul profan sau dimensiunea dramatic
a colind rii, ci doar colindul cre tin care se întâlne te performat
la s rb toarea Na terii Domnului Iisus Hristos. Teza nu urm re te
o diferen iere confesional  între înv tura de credin  ortodox
i cea romano-catolic  sau protestant , urm rindu-se un punct de

vedere cre tin cu orientare ortodox , în care i celelalte confesiuni
cre tine putându-se reg si. Selec ia textelor analizate s-a f cut
conform taxonomiei etnologice care diferen iaz  între colind reli-
gios i cântec de stea. Astfel, lucrarea se axeaz  preponderent pe
colindul cre tin i foarte pu in pe cântecul de stea. Motivul este
vârsta mai mare a colindului religios în compara ie cu cântecul stea. 

Din teza de cercetare propus  anterior rezult  trei teme prin-
cipale asupra c rora m  voi întoarce frecvent în cuprinsul lucr rii,
constând din concepte misiologice teoretice. Tema A este colindul
ca instrument misionar de p strare, transmitere i ap rare a înv -

turii de credin . Tema B consider  ac iunea de a colinda ca mijloc
misionar de m rturisire, adorare i împ rt ire a lui Hristos. Iar
tema C cuprinde datina colindatului în complexitatea ei ca activi-
tate misionar  de vestire, actualizare i pream rire a Na terii Fiului
lui Dumnezeu. 

Capitolul introductiv, pe lâng  elementele tehnice ale tezei,
expune o perspectiv  nuan at  privind apari ia colindului cre tin
f r  a sfâr i într-o argumenta ie a ipotezei profane sau a celei
cre tine. Capitolul ine în balan  colindul profan i cel cre tin, con-
textele în care au ap rut i drumul parcurs de cel din urm  în istorie.
În capitolul I, m-am folosit de articolele simbolului de credin  ni-
ceo-constantinopolitan pentru a sorta versurile de colind în func ie
de aspectele credin ei m rturisite. În capitolele II i III, colindul a
fost raportat la principiile misiologiei ortodoxe a a cum sunt ele
formulate de p rintele profesor Gheorghe Petraru17. Pentru capi-
tolul al IV-lea am c utat în scrisorile pastorale disponibile în format

17 Pr. Gheorghe PETRARU, Misiologie Ortodox : I. Revela ia divin  i misiunea Bi-
sericii, Editura Panfilius, Ia i, 2002, pp. 170-185.
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tip rit i electronic din secolele XX i XXI toate referin ele ierarhi-
lor la colind i am sintetizat o imagine a modului în care Biserica
Ortodox  Român  s-a folosit de colind în m rturisirea credin ei.
În ultimul capitol, am sistematizat aspectele contextuale ale dati-
nii colindatului pentru a demonstra c  datina ac ioneaz  într-un
context misionar cre tin. 

Delimit ri conceptuale

Aceast  sec iune a capitolul introductiv urm re te s  prezinte
locul ocupat de colindul cre tin în cercetarea academic  i raportul
dintre etnologie i teologie în cazul acestuia. Delimitarea concep-
tului de colind cre tin în cadrul teologiei de tipul „teologie populari-
zat ”18 este necesar  pentru clasificarea i evaluarea sa ulterioar  ca
dimensiune m rturisitoare a credin ei deoarece folclorul este o
adev rat  enciclopedie poetic  a vie ii populare care inventariaz
vibra ia oamenilor uneori cu glas de bucurie, alteori cu glas de
triste e19.

Prezentare lingvistic  

Din punct de vedere etimologic, termenul „colind” are o situa-
ie înc  incert 20. 

O prim  teorie propune ca surs  termenul latin calendae, din
verbul cale, -are, care înseamn  „a chema” i care a dat în român

18 Diac. Ion BO TENARU, „Muzic  i cult în Biserica ortodox ”, în: Studii Teolo-
gice, XIII (1961), 1-2, Bucure ti, p. 114. Idee reg sit  i la Gheorghe Alexe prin sin-
tagma „folclor religios românesc”; vezi Gheorghe ALEXE, „Idei dogmatice în colinde”,
în Studii Teologice, II (1950), 9-10, p. 597.

19 Pr. Gabriel POPESCU, „Colindi a”, în: Mitropolia Olteniei, XVIII (1966), 11-12,
p. 997.

20 Dic ionarul explicativ al limbii române, edi ia din 2009, prezint  atât forma sub-
stantival  neutr  „colind – colinde” cât i pe cea feminin  „colind  – colinde”,
ambele forme fiind acceptate. Pentru a nu se confunda forma verbala „colinda”
(indicativ, imperfect, III sg.) cu cea substantival  „colinda” (feminin, singular,
articulat  hot rât), am apelat la forma de substantiv neutru „colind”. 


