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Prezenta replică1 nu se adresează cititorilor StTeol care cunosc deja 
volumul Ancoratus, apărut ca numărul 5 al colecţiei „Tradiţia creştină” 
(TC) a editurii Polirom din Iaşi. Aceştia, cântărind atent volumul – cum 
nu a făcut, în opinia mea, şi recenzentul StTeol –, vor fi observat deja 
carenţele de fond ale analizei dlui Sabin Preda (recenzia a apărut în 
numărul 1/2008 al revistei). Rândurile de mai jos îşi propun aşadar să 
evidenţieze deficienţele unei lecturi marcate de lipsa efortului de 
contextualizare culturală, câteva erori de judecată în domeniul teologiei 
istorice şi absenţa unei priviri generoase asupra puţinelor proiecte de 
traducere patristică din România contemporană. 

Precizez încă de la început că nu voi face referire la cele două 
opţiuni problematice amintite în articolul-recenzie al dlui Preda, care sunt 
luate în discuţie pe larg în textul domniei sale, ci la premisele generale 
din spatele acelor „studii de caz”. Nu voi contesta, astfel, calitatea 
ştiinţifică a articolului în ceea ce priveşte partea sa cea mai substanţială, 

                                               
1 Cu referire la: Sabin PREDA, „Mângâietorul şi după chipul – două traduceri teologice”. 
Note pe marginea traducerii EPIFANIE al Salaminei, Ancoratus, ediţie bilingvă, traducere 
şi note de Oana Coman, Studiu introductiv de Dragoş Mîrşanu, Ed. Polirom, 2007. 
Apărut în StTeol IV, nr. 1 (2008), pp. 197-220. Ca unul care am contribuit la volumul 
discutat, adresez mulţumiri autorului pentru că s-a aplecat asupra lui, chiar dacă 
imperfecţiunile analizei sale au făcut acest răspuns necesar. 
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cea aplicată, cu privire la trecerea din greacă în română a unor termeni 
teologici. Îmi voi îngădui, însă, câteva remarce de fond asupra calităţii 
actului critic. 

1. Astfel, articolul-recenzie în cauză, preocupat de aspecte 
teologice/duhovniceşti, ratează, din motive care îmi scapă, miza unei 
traduceri care apare în colecţia TC. Gândită în forma generoasă a unei 
„Sources Chrétiennes” (SC, Cerf, Paris) româneşti (dacă e să alegem cea 
mai cunoscută dintre întreprinderile de acest fel), această colecţie îşi 
propune să ofere pentru prima dată, în format bilingv şi expresie 
academică, texte creştine scrise până în perioada Reformei. Înaintea 
volumului Ancoratus, au apărut trei traduceri din opera lui Origen şi un 
volum din opera lui Tertulian. După 2007 a mai apărut un volum din 
Pierre Abelard. Ca atare, chiar şi un cititor vag familiarizat cu celebra 
colecţie franceză va recunoaşte similitudinea proiectului, realizată desigur 
la proporţii mai modeste în varianta românească2. De aici surpriza de a 
vedea că dl Sabin Preda crede şi vrea ca un volum al acestei colecţii 
academice să fie tradus într-o limbă confesionalizată („teologic” fiind 
echivalat cu „bisericesc”). Reamintesc cititorului că o astfel de colecţie 
este destinată întregii culturi de limbă română (aşa cum SC este culturii 
de limbă franceză) şi, ca atare, nu doar cititorilor care aparţin Bisericii 
Ortodoxe sau, eventual încă şi mai restrictiv, unui cerc de iniţiaţi din 
mediul clerical sau monahal. O astfel de traducere se face contextual şi 
critic şi nicidecum într-un idiom imobil, eventual cu accente arhaizante, 
considerat unic receptacol al tradiţiei teologice. Recenzentul neglijează 
suveran apariţia traducerii Ancoratus într-un context cultural modern. 
Prefaţa fiecărui volum din colecţia TC are rolul de-a indica istoria 
receptării acestor documente creştine, dar şi de-a anticipa pe alocuri 
întrebările unui cititor sceptic. Pe scurt, fără să aibă o agendă polemică, 
colecţia oferă texte care se citesc în biblioteci, pentru studiu şi analiză, iar 

                                               
2 Un simplu impuls spre informare (accesarea paginii de internet a colecţiei) luminează pe 
oricine este interesat să cunoască intenţiile proiectului TC: „Colecţia «Tradiţia creştină» îşi 
propune recuperarea, prin traducerea în limba română, a unei tradiţii scrise esenţiale în 
construirea spaţiului cultural european, cea a literaturii premoderne de auctorialitate 
creştină. Volumele bilingve, însoţite de studii introductive, note, tabele cronologice, 
bibliografii orientative şi indici, doresc să-l familiarizeze pe cititor cu aria gândirii 
creştine, multiform constituită atât în Răsărit, cât şi în Apus. Cititorul poate dobândi 
astfel nu numai explicaţia genetică a unei culturi, ci şi o mai bună plasare în prezent, prin 
beneficiul raportării la o tradiţie culturală constitutivă” (http://www.polirom.ro/ 
catalog/colectii/traditia-crestina/). 
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nu neapărat de la amvon, pentru o lectură într-un registru omiletic şi 
pastoral.  

Dl Sabin Preda mai trece cu vederea importanţa (şi semnificaţia!) 
prezentărilor textelor în format bilingv. Această iniţiativă (costisitoare 
pentru editură şi pentru cititor) indică prioritatea lecturii istorice şi 
culturale, care n-o exclude pe cea teologică. În cazul când ar fi făcut 
această minimă contextualizare, accentele moraliste ale întâmpinării 
domniei sale ar fi putut fi evitate. Astfel, cu referire la p. 215, dorinţe 
precum aceea ca traducătorii de text patristic (probabil toţi traducătorii de 
limbă română) să se încreadă „şi în experienţa Bisericii” (a se înţelege 
întotdeauna „Biserica Ortodoxă”) când produc o traducere ar fi rămas 
acolo unde sunt binevenite (şi îndreptăţite), adică în spaţiul privat sau cel 
strict liturgic. Observaţiile dlui Sabin Preda ar fi fost poate legitime dacă 
editura Polirom ar fi pus în circulaţie texte din slujbele Bisericii – 
Mineiele, Octoihul, Molitvelnicul, Liturghierul. Dar nici în această ultimă 
variantă traducerile nu sunt statice, încremenite, monolitice şi indiferente 
la prefacerile limbii române. 

La pagina 205, recenzia lansează o sumă de afirmaţii – pe care, 
personal, le-aş cataloga, cu blândeţe, poetice – nepotrivite pentru 
dezbaterea de tip academic. Astfel, ni se vorbeşte de „spiritualitatea unui 
popor”, suntem invitaţi să recunoaştem fără rezerve o diviziune între 
„spiritualitatea răsăriteană” şi cea „apuseană” şi, mai ales, să traducem 
textele greceşti în „duhul limbii” române, foarte probabil, în accepţiunea 
recenzentului, un duh „răsăritean”. Fără a redeschide aici vechile dispute 
între latiniştii ardeleni şi tradiţionaliştii din Principatele Române, trebuie 
să observăm că ideea unui specific al limbii române presupune existenţa 
unui consens absolut în jurul dificultăţilor traductologice. La rigoare, ar 
trebui să credem că în primul rând traducerile validate de o comisie 
sinodală trebuie socotite drept model. Or, aşa cum ştim, ediţiile PSB mai 
vechi sau mai noi nu sunt lipsite de eroare şi, mai mult, nu oferă o 
uniformitate stilistică. Este esenţial pentru cultura teologică românească 
la începutul sec. al XXI-lea să accepte că iniţiativele academice venite „din 
afara” mediului oficial merită salutate principial. Penuria de traducători 
de texte patristice este binecunoscută, iar ofertele credibile de pe piaţă nu 
trebuie în niciun caz criticate şi eventual respinse doar pentru că nu ar fi 
realizate în duhul „răsăritean” al limbii române. De altminteri, acest lucru 
ar fi imposibil atunci când este ţintită o plajă largă de autori, inclusiv cei 
născuţi, de pildă, în geografia creştinismului „apusean”. Raportul cu 
„izvoarele” sau „sursele” nu poate sta sub nici un monopol.  
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O traducere strict „bisericească” se poate face, fără îndoială (vezi 
spre exemplu seria catolică „Fathers of the Church” de la Catholic 
University of America Press, sau chiar colecţia PSB), însă va avea din 
start, evident, un alt statut. În lumea academică şi a cititorului general 
cultivat, scrierile patristice (precum cele ale Sf. Epifanie sau ale altor 
scriitori bisericeşti) nu sunt „ale noastre” – oricine am fi „noi” – ci ale 
tuturor, căci autorii lor nu sunt – în ciuda unui anacronism îmbrăţişat de 
unii membri ai Bisericilor de azi – „ortodocşi” sau „catolici” precum sunt 
ei înşişi. Autorii patristici sunt scriitori din vechime, ortodocşi/catolici 
(sau „schismatici”/„eretici”); ei nu sunt fundamental răsăriteni (sau 
constitutiv apuseni) şi nu sunt nici măcar „greci” asemenea locuitorilor 
Atenei de azi. Grecitatea scrierilor lor nu este identică – dacă putem 
spune aceasta – cu „grecitatea” lui Platon sau Aristotel. A face, într-un 
text academic, o paralelă peste timp între părinţii ortodocşi şi Ortodoxia 
confesională de azi este o eroare de principiu. Sf. Epifanie a fost ortodox 
în sens niceean, dar nu a fost Ortodox („răsăritean” pravoslavnic) precum 
suntem, de pildă, cei botezaţi în Biserica Ortodoxă Română de astăzi. 
După ce construieşte însă o astfel de paralelă, afirmând, printr-o singură 
mişcare de condei, unitatea în „Duh” a Bisericii din timpul Sf. Epifanie cu 
Biserica (scil. Biserica Ortodoxă) de azi (p. 202), dl Sabin Preda mai 
adaugă că acesta trebuie tradus în „duh” ortodox pentru că numai 
Ortodoxia şi l-ar revendica astăzi (p. 203). Dincolo de fundamentala 
inadecvare a prezenţei sale într-un text ştiinţific, afirmaţia e eronată şi în 
sens aplicat. Simpla consultare a enciclopediei „Bibliotheca Sanctorum” 
(prezentă şi în bibliografia volumului), ori măcar un simţ mai dezvoltat al 
precauţiei, l-ar fi ferit pe recenzent de greşeală. Cultul Sf. Epifanie este 
mai mult sau mai puţin restrâns (localizat, ori asumat) din motive istorice, 
iar nu confesionale, el fiind sărbătorit, tot pe data de 12 mai, de 
neortodocşi precum romano-catolicii (Martyrologium Romanum) sau 
copţii, ca şi de etiopieni (17 genbot/25 mai). De asemenea, trebuie 
adăugată constatarea de principiu că sancţionarea cultului bisericesc al 
unui autor are numai o relevanţă limitată, chiar şi în practica credinţei: 
Sf. Epifanie poate fi revendicat, de pildă, de orice creştin „niceean” de 
astăzi (chiar în absenţa unui cult oficial recunoscut de comunitatea de 
care aparţine acesta). 

Cititorul este rugat să observe, împreună cu redactorii Cerf sau 
Polirom, că ne aflăm cu toţii, răsăriteni sau nu, români sau nu, ortodocşi 
sau nu, moştenitori ai acestei bimilenare tradiţii. Mai mult, limba română 
s-a format nu doar printr-o interacţiune exclusivă cu operele autorilor 
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creştin-ortodocşi din Răsărit. Au contat la fel de mult pentru şlefuirea 
limbii lui Eminescu traducerile din Dante, Petrarca, Shakespeare, Kant 
sau Novalis. La fel, canonul validat de Titu Maiorescu n-ar fi existat fără 
confruntarea explicită cu importul masiv de lexic francez în mijlocul sec. 
al XIX-lea. Duhul limbii române, am putea spune, suflă unde vrea. În plus, 
nici măcar unui necreştin declarat nu i se poate refuza recunoaşterea în 
literatura creştină a lumii mediteraneene şi Europei anilor 100-1500. Că 
unul sau altul dintre credincioşii creştini (creştin-ortodocşi, în particular) 
alege să se considere, de unul singur şi/sau în comunitate, urmaş de 
drept al tradiţiei patristice (precum bunăoară Tertulian considera că 
Sfintele Scripturi sunt exclusiv proprietatea Bisericii) nu e neobişnuit. 
Această alegere este perfect legitimă, dar poate fi făcută exclusiv într-o 
practică a credinţei (şi, eventual, în mărturisire)3. Un traducător 
„academic” îşi va propune, în schimb, să dăruiască cea mai fidelă variantă 
a textului unui număr cât mai mare de cititori, toţi în aceeaşi măsură 
invitaţi (şi îndreptăţiţi) să cunoască textul în cauză. În acest sens, când un 
pasaj al acestui text este pretabil la exegeze multiple (produse ale mai 
multor tipuri sau categorii de gândire, ideologie, credinţă), traducătorul 
„academic” este obligat să ofere, ca variantă principală în text, cea mai 
fidelă versiune posibilă la nivelul lingvistic curent al limbii, urmând să 
ofere unele modele de interpretare, proprii sau tradiţionale/externe 
numai în variante, de obicei în notele şi comentariile care însoţesc 
traducerea. Aici îşi vor avea locul inclusiv echivalările şi interpretările 
bisericeşti, atent consemnate şi eventual asumate de traducător/ 
comentator. Cititorului, oricare ar fi perspectiva în care se situează ori 
natura convingerilor sale, îi sunt oferite astfel deopotrivă materialul 
(textul original şi traducerea neutralizată) şi actul interpretativ (de 
traducere şi înţelegere). 

În cazul scriiturii teologice „pure” a Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor 
bisericeşti – mai ales a operelor care explicitează sistematic credinţa, 
precum Ancoratus –, este neîndoielnic de dorit ca profesioniştii culturii 
teologice de limbă română să alăture variantele academice voit 
neutralizate, sau lingvistic resemantizate, variantelor tradiţionale 

                                               
3 Aşa cum, spre exemplu, o interpretare teologică, post-niceeană, a Sfintelor Scripturi 
(considerate, aşadar, scrieri creştine) este perfect acceptabilă şi fundamental autentică în 
spaţiul eclezial, dar este numai o variantă pentru exegeza academică, fundamental 
contextuală. Fac această comparaţie cu exegeza biblică (vezi cazul proiectului „Brazos 
Theological Commentary on the Bible”) în special spre elucidarea recenzentului, 
specializat în acest domeniu al teologiei.  
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bisericeşti, în vederea cântăririi posibilităţilor de preluare, adaptare sau 
respingere a celor dintâi. Nimeni nu poate nega sensul acestui demers, 
care e întru totul firesc şi, din perspectiva comunităţilor bisericeşti, întru 
totul folositor. Problema se naşte doar atunci când teologi „de profesie” 
refuză dreptul unei culturi, în speţă cea română, de a beneficia de mai 
multe variante de traducere, nerecunoscând necesitatea acceptării acestor 
opţiuni resemantizate şi/sau neutralizate teologic, în traducerile (ediţiile) 
academice (mai ales, precum e şi în cazul de faţă, când textul original este 
oferit în oglindă). 

Există riscul ca, aşezându-mă în poziţia criticului unei recenzii care 
discută în principal două alegeri de traducere, să pară că m-aş afla, în 
privinţa concepţiilor despre limbajul ortodox, la polul opus faţă de cele 
exprimate de domnul Preda. În fapt, ca ortodox, nu sunt departe de 
opiniile domniei sale şi pot să mărturisesc că eu însumi, în calitate de 
consultant al editurii, am ridicat obiecţii înaintea publicării manuscrisului 
la alegerea cuvântului „Sprijinitor”, pentru „Paraclet” – ca nume al 
Duhului Sfânt. În sens larg, de savoarea, bogăţia şi frumuseţea expresiilor 
literare validate de cultul Bisericii Ortodoxe nu se îndoieşte nimeni. 

Se pare că eu şi dl Preda ne deosebim, totuşi, în ceea ce priveşte 
înţelegerea sensului şi valorii unei traduceri savante, al cărei caracter 
asumat trebuie observat în contextul apariţiei editoriale. În plus, poate că, 
în sens mai larg, avem şi o înţelegere uşor diferită în ceea ce priveşte 
alcătuirea unui text critic. Rememorând, recenzia ştiinţifică trebuie 1) să 
observe contextul apariţiei unei publicaţii şi să înţeleagă ce şi-a propus 
autorul; şi 2) să aprecieze măsura în care acesta a reuşit (fără să expună 
cum ar fi tratat el subiectul, în locul autorului). După parcurgerea pasului 
1 – aplicat cazului de faţă – a critica principial traducerea ştiinţifică a 
unui izvor patristic pentru că nu e „teologică”/„bisericească” (adică pe 
linia unei tradiţii dezvoltate după momentul scrierii şi prezente azi într-o 
comunitate de credinţă) va fi, pentru un universitar şi un cercetător, 
semnul unei curioase inadecvări ori, cel puţin, al unei dăunătoare lipse de 
atenţie critică. 

În concluzie, se va admite că o traducere declarat „bisericească” 
poate fi făcută, în acelaşi timp, cu metode ştiinţifice; cititorul va cunoaşte 
punctul ei de plecare, aflat în orizontul unei credinţe anume, şi se va 
folosi de rezultat în cunoştinţă de cauză. Nu ne vom putea aştepta, însă, 
ca o traducere declarat „academică”, acordând deci prioritate studiului 
critic contextual şi fiind oferită ştiinţei şi unei întregi culturi de limbă 
română, să fie făcută „bisericeşte”! O vom evalua, inclusiv ca oameni ai 



 
 
NOTA ASUPRA TRADUCERII PATRISTICE... 

  

 
229

Bisericii, pentru ceea ce şi-a propus a fi şi nu pentru cum am fi vrut, 
eventual în acord cu propria noastră tradiţie bisericească, să fie. 

1. Este de neînţeles cum de autorul articolului-recenzie nu a găsit 
de folos, în afara celor două opţiuni disputabile pe care le-a criticat 
argumentat, să facă referire la multe alte locuri dificile (cvasi-inedite 
pentru traducerile anterioare în limba română), rezolvate excelent de dna 
Oana Coman, în colaborare cu dl Adrian Muraru (precum „enipostaziat”, 
„Om Domnesc” etc.). 

2. Dl Sabin Preda lasă să se înţeleagă, în mod injust – deşi poate 
neintenţionat – că Oana Coman ar fi decis arbitrar să „retraducă” 
cuvintele Scripturii şi ale Simbolului de credinţă (p. 202). În niciunul din 
cazuri, însă, nu e vorba de o retraducere! Înţelegerea metodei urmate în 
tălmăcire l-ar fi putut salva pe recenzent de această nefericită calificare şi 
iată de ce. De vreme ce Simbolurile de credinţă din Ancoratus nu sunt 
preluate textual ca atare (de la Niceea sau din altă parte), anacronismul 
nu poate fi evitat decât prin traducerea strict contextuală, adică 
considerându-le texte interne lucrării Ancoratus. 

Cu privire la textele scripturistice, situaţia este şi mai clară, aceasta 
fiind exprimată foarte limpede în nota traducătorului: observând că Sf. 
Epifanie a folosit mai multe tradiţii textuale (lucru obişnuit în primele 
secole creştine), Oana Coman a luat decizia corectă de a traduce acele 
pasaje care diferă substanţial de ediţiile Rahlfs (LXX) şi Nestle-Aland (NT) 
şi de a prelua varianta receptă a traducerii „sinodale” pentru pasajele care 
nu diferă. Să fi făcut altminteri, ar fi fost greşit! Dl Sabin Preda, biblist de 
formaţie, ar fi fost cu atât mai îndreptăţit să aprecieze această contribuţie 
a traducătoarei Oanei Coman la studiul critic al Sfintelor Scripturi, prin 
punerea în valoare a acestei tradiţii textuale lăsată mărturie în Ancoratus. 

Fără a nega necesitatea discuţiei deschise de dl Sabin Preda, am 
considerat necesar să amendez aici cele mai evidente dintre judecăţile 
inconsistente şi potenţial dăunătoare prezente în textul domniei sale. 
Dacă ar fi fost lipsită de pripa unei argumentări strict marginale (douăzeci 
şi trei de pagini despre doar două echivalări traductologice, fără alte 
referinţe la calitatea de ansamblu a întreprinderii), recenzia dlui Preda ne-
ar fi bucurat ca un semn de preocupare sinceră şi deschidere faţă de 
proiectul promovării unui tezaur teologic, literar şi duhovnicesc în 
vremuri puţin deprinse cu exerciţiul memoriei. 
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