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Sabin PREDA 
Facultatea de Teologie Ortodoxă — Bucureşti 

MÂNGÂIETORUL ŞI DUPĂ CHIPUL – DOUĂ TRADUCERI 
TEOLOGICE 

- Note pe marginea traducerii Epifanie al Salaminei, Ancoratus, 
ediÆie bilingvä, traducere öi note de Oana Coman, Studiu 
introductiv de Dragoö Mâröanu, Ed. Polirom, 2007 -  

Noul volum apărut la Editura Polirom în colecţia Tradiţii Creştine, 
Epifanie al Salaminei, Ancoratus, deţine toate elementele care să-l 
recomande cititorilor ca pe o lectură importantă: autorul, titlul, conţinutul 
operei, noutatea totală a traducerii, studiul introductiv cu bibliografia 
folosită sau notele consistente de la sfârşitul traducerii.  

 
Autorul, Sfântul Epifanie, cinstit în rândul sfinţilor după moartea 

sa, a fost o importantă figură duhovnicească şi teologică a sec. al IV-lea. 
Evreu la origine, născut la începutul sec. al IV-lea în Palestina, în satul 
Besanduc de lângă Eleuteropolis, şi-a petrecut tinereţea în Egipt, locuind 
şi studiind cel mai probabil în cetatea Alexandria. Ştia cinci limbi – 
ebraica, greaca, copta, siriaca şi, parţial, latina. Tot în această perioadă s-a 
şi convertit la creştinism în urma unui gest creştin care l-a mişcat, după 
cum ne spune sinaxarul:  

 
«aflând pe un oarecare monah, anume Luchian, îl văzu vorbind cu un 
sărac, care cerea milostenie, căruia i-a dat şi acoperământul său, adică 
rasa, şi îndată acel Luchian a fost îmbrăcat de sus cu veşmânt alb. 
Care lucru văzându-l Epifanie, a trecut la credinţa creştinească. Şi a 
primit sfântul Botez de la episcop». 

IALOG TEOLOGIC 

StTeol 1/2008, pp. 197-219 
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După convertire, Sfântul Epifanie a călătorit patru ani în pustiul 

Egiptului unde a ucenicit şi s-a instruit în viaţa monahală sub marii asceţi 
de acolo (Ilarion cel Mare – care se pare că i-a fost duhovnic, Sf. Atanasie 
cel Mare – căruia i-a stat alături în încercarea de rezolvare a schismei 
antiohiene şi a cărui ortodoxie şi-a însuşit-o etc.). Şi-a întemeiat, se pare, 
propria mânăstire în apropierea satului natal, vieţuind acolo timp de 
treizeci de ani.  

Începând din anul 366, după toate probabilităţile, Sfântul Epifanie 
a fost ales episcop al Ciprului. Din această poziţie, pe plan pastoral, prin 
prestigiul său de călugăr cu aleasă viaţă duhovnicească, a dezvoltat 
puternic viaţa monahală în Cipru alături de duhovnicul său, Ilarion cel 
Mare, unul din cei care introduseseră vieţuirea ascetică în insulă.  

Pe planul conflictelor canonice şi teologice ale vremii, Sfântul 
Epifanie s-a arătat un apărător fervent al ortodoxiei niceene şi un luptător 
neobosit împotriva tuturor erziilor, mai ales împotriva arienilor şi 
pnevmatomahilor, precum şi împotriva lui Origen. În această luptă acerbă 
împotriva „celor ce strică evanghelia lui Dumnezeu”, Sfântul Epifanie a 
făcut şi gesturi pe care posterioritatea le-a categorisit în diferite moduri, 
cel mai adesea acuzator. Conflictul cu marele arhiepiscop al 
Constantinopolului, Sf. Ioan Gură de Aur sau reacţia sa aşa-zis 
„iconoclastă” sunt între cele mai cunoscute. Ambele atitudini au fost 
folosite după moartea sa de adversarii Sf. Ioan Gură de Aur sau de 
partida iconoclastă ca argumente pentru susţinerea poziţiei lor1. 

Sfântul Epifanie a murit în ziua de 12 mai, anul 402, pe corabie, pe 
când se întorcea de la Constantinopol spre Cipru. Cultul Sfântului 
Epifanie s-a răspândit cu repeziciune, Sfântul rămânând, alături de 
Sfântul Apostol Barnaba, unul din ocrotitorii Ciprului.  
 

* 

                                               
1 În Sinodul de la Stejar (403), de exemplu, care l-a condamnat pe marele Ioan Gură de 
Aur la exil. „Actele acestui sinod, ajunse până la noi în rezumatul lui Fotie al 
Constantinopolului (…) includ două referinţe la Epifanie, fapt care arată că acesta era 
considerat una din autorităţile morale care puteau susţine depunerea lui Ioan” (Dragoş 
Mîrşanu, „Epifanie, Ancoratus şi alteritatea de credinţă”, în: Epifanie al Salaminei, 
Ancoratus, p. 27). De asemenea, în disputele iconoclaste, autoritatea şi atitudinea 
Sfântului Epifanie au fost invocate de partida iconoclastă ca argument în favoarea 
renunţării la icoană. Vezi Andre Grabar, Iconoclasmul bizantin, Ed. Meridane, Bucureşti, 
1991, pp. 35, 42. 
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Deşi cinstit în calendarul Bisericii Ortodoxe în ziua de 12 mai, 

vestitul episcop al Salaminei Ciprului nu se numără în ortodoxia 
românească între sfinţii cei mai populari sau mai studiaţi în facultăţile de 
teologie. Mai degrabă ortodoxia elinofonă şi, mai exact, creştinii din insula 
Cipru, al cărei ocrotitor şi este, îl invocă de aproape şaisprezece veacuri în 
rugăciunile lor. Adică chiar din momentul trecerii sale la Domnul.  

La noi, Sfântul Epifanie a rămas cunoscut şi pus în atenţia lumii 
numai în cadrul slujbelor Bisericii. Mă refer aici la slujba tradusă şi la 
cuvântul său din seara de Paşti, de la canonul Sâmbetei celui Mari: Ce 
este aceasta, fraţilor? Astăzi este tăcere mare… Astăzi însă, nici măcar 
acest cuvânt aproape că nu mai este cunoscut sau citit în biserică.  

Nici teologia românească nu l-a valorificat foarte mult pe Sfântul 
Epifanie. Ca dovadă că textele lui până acum nu au fost încă traduse în 
limba română2, iar studii pe teologia Sfântului sunt foarte puţine3. Poate 
că motivaţia unei astfel de atitudini faţă de textele Sfântului a fost 
receptarea sa destul de negativă în teologia occidentală. Aşa susţine şi 
Dragoş Mârşanu, cel ce introduce cititorilor această nouă apariţie 
editorială: 

  
„Dacă formidabila credinţă a lui Epifanie i-a fascinat pe contemporanii 
săi, dintre care unii l-au apreciat în mod deosebit, nu se poate spune 
acelaşi lucru despre produsul ochiului critic al cercetării moderne. 
Dispreţuit în tuşe groase pentru atitudinea sa intransigentă în materie 
de credinţă, Epifanie nu a fost obiect de studiu pentru cercetarea 
recentă, opera fiindu-i disecată doar spre expunere fragmentară”4. 
„Deşi un adevărat teolog de formaţie biblică şi spirituală, Epifanie este 
etichetat cel mai adesea azi drept «ereziolog», dar nu pentru a fi aşezat 
cu onoare într-o galerie patristică alături de autori precum Iustin, 
Irineu sau Augustin, ci tocmai pentru a sugera acea convingere 
contemporană că autorul a fost un teolog mediocru, căruia i se poate 
admite într-adevăr deţinerea unui bagaj consistent de cunoştinţe, dar 
pe care nu a reuşit într-adevăr să le sistematizeze. Puţini au astăzi 
sensibilitatea necesară să-i recunoască înalta statură duhovnicească 
fără a li se părea că renunţă la rigoarea unei lecturi filologico-

                                               
2 Omilii ale Sfântului Epifanie au circulat în οmiliare vechi, fără să fi existat vreodată un 
volum special cu textele sale. 
3 În afară de prezentarea făcută în Patrologia sa de I.G. COMAN, vol. 3, pp. 575-594, mai 
există un studiu destul de recent al lui Nicolae CHIFĂR, „Poate fi considerat Sfântul 
Epifanie al Salaminei un promotor al iconoclasmului?” în: TV 1-6/2000, pp. 144-158. 
4 Dragoş MÎRŞANU, „Epifanie…”, p. 19. 
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obiective. Aşadar, cercetătorii moderni se mulţumesc să-i recunoască 
meritele de colector al unui material valoros pentru cunoaşterea 
istoriei Bisericii, material preluat din surse care nu au mai ajuns până 
la noi şi inclus ca atare în operele sale. Comentariile proprii care 
pigmentează textele sale compilative sunt considerate frecvent ca fiind 
superficiale, lipsite de ochi critic şi, încă şi mai grav, ca fiind mult prea 
subiective. Într-o epocă a cercetării critice, un discurs precum cel al lui 
Epifanie echivalează, desigur, cu o blasfemie academică”. 
 
Cu toate această „percepţie” negativă din partea criticii moderne, 

Sfântul Epifanie a fost o personalitate impozantă a veacului al IV-lea. O 
demonstrează apelativele cu care l-au cinstit contemporanii sau cei de 
după el5. O demonstrează cererile nenumărate din partea diverşilor 
cunoscuţi de a le lămuri în scris poziţia ortodoxă faţă de rătăcirile 
dogmatice ale vremii6. O demonstrează aria largă de circulaţie a operelor 
sale si a traducerilor lor în limbile de maximă importanţă pentru 
creştinismul mileniului I (latină, siriacă, georgiană)7. O demonstrează 
preocuparea diversă a Sfântului Epifanie pentru diferite domenii ale 
teologiei. Lucrările sale pot furniza cel puţin studiilor biblice (la nivel de 
critică textuală, de cercetarea hermeneutică, de teologie biblică)8 sau 
teologiei dogmatice şi apologeticii9 material foarte valoros pentru 
cercetare.  

 
* 

 

                                               
5 Vezi Dragoş MÎRŞANU, „Epifanie…”, pp. 27-28. 
6 «Aşadar, avem trebuinţă de credinţa ta dreaptă şi nefăţarnică, pentru care dau mărturie 
şi te proclamă în public reputaţia pe care ai dobândit-o deja, precum şi martori vrednici 
de crezare; socoteşte de cuviinţă, fiind rânduit la aceasta de către Mântuitorul, să primeşti 
cu înţelegere cererea noastră şi să binevoieşti a expune într-o sfântă scrisoare credinţa 
despre Sfânta Treime, oferindu-ne o explicaţie mai amplă şi mai clară, şi a ne-o trimite, 
pentru ca noi, cei întâriţi în aceasta, să obţinem [răspunsuri] la cele ce ne preocupă,cei 
deja întemeiaţi în credinţă să se bucure, iar cei înşelaţi să fie vindecaţi, dacă este cu 
putinţă, şi în toate Dumnezeu să fie slăvit» (Ancoratus, pp. 45-47). 
7 Vezi Dragoş MÎRŞANU, „Epifanie…”, pp. 31-32. 
8 De exemplu De mensuris et ponderibus (Περὶ µέτρων καὶ σταθµῶν), cu importante 
referiri şi discuţii despre canonul biblic veterotestamentar, traducerile existente, 
Septuaginta şi Hexapla origeniană; sau De XII gemmis (Περὶ τῶν δώδεκα λίθων), 
omilii biblice şi scolii în catene greceşti. Vezi Dragoş MÎRŞANU, „Epifanie…”, pp. 31-32.  
9 În special Panarion, Ancoratus şi Scrisorile sale. 
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Lucrarea de faţă, Ancoratus, – al cărei 
titlu înseamnă propriu-zis „ancoratul” (poate 
că era şi mai sugestiv să se redea în limba 
română titlul cărţii, dată fiind acoperirea 
aproape perfectă cu titlul latinesc) şi care 
trimite cu gândul la „creştinul «ancorat» cu 
fermitate în credinţa cea adevărată, singurul 
în măsură să facă faţă atacurilor eretice”, 
după cum înţelege Oana Coman, 
traducătoarea acestei cărţi, în nota asupra 
ediţiei10 – este una din cele două lucrări 
importante ale Sfântului Epifanie, alături de 
Panarion sau Cutia cu medicamente. Scrisă 
în anul 374, „la cererea comunităţii din 

Suedra şi Pamfilia (…) lucrarea se va dezvolta până la a deveni un 
adevărat compendiu al dogmelor Bisericii, bazat pe Sfânta Scriptură şi pe 
Sfânta Tradiţie, tratând teme teologice precum Întruparea (împotriva 
teologiei lui Apolinarie al Laodiceei) şi învierea trupurilor (împotriva 
teologiei lui Origen)”11. 

 
Pentru spaţiul cultural şi teologic românesc traducerea operei 

Ancoratus este o premieră. O premieră pare a fi şi pentru traducătoarea 
Oana Coman, specializată în filologie clasică şi traductologie (pe 
terminologie ortodoxă românească, franţuzească şi englezească), după 
cum ne informează o scurtă notă de pe pagina 2 a cărţii, care dă dovadă 
de mult talent în traducere.  

Din „nota asupra traducerii”12 sau din notele explicative consistente 
de la finalul cărţii se observă că s-a problematizat mult asupra actului 
traducerii unui text teologic. Luând în considerare perspectivele 
tradiţionale în traducere, cea orientată spre autor şi textul-sursă, adică 
traducerea literală, şi cea orientată spre publicul ţintă, adică traducerea 
dinamică, traducătoarea mărturiseşte că a alcătuit o traducere hibrid, 
fiind uneori mai liberă în exprimare, pentru fragmentele „lipsite de miză 
dogmatică”, alteori respectând litera, pentru părţile „cu miză dogmatică, 
precum şi pentru cele argumentative, inclusiv citatele bibice”. De aceea, 

                                               
10 Ancoratus, p. 5.  
11 Dragoş MÂRŞANU, „Epifanie...”, p. 30. 
12 Ancoratus, pp. 9-12. 
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intenţia – nu ştiu dacă filologică sau teologică – de a respecta „în măsura 
posibilului unitatea terminologică” şi „fidelitatea faţă de original (...) 
pentru a putea reda argumentaţia autorului şi conceptele folosite de el” o 
face pe traducătoare să „îndrăznească” de multe ori şi să pună în discuţie 
sau să schimbe expresii teologice consacrate, cum ar fi titlul 
pnevmatologic Mângâietorul (tradus prin Sprijinitorul), expresia atât de 
cunoscută după chipul (tradusă prin după imaginea), sau să retraducă 
textele Scripturii şi ale Simbolului de credinţă. Intenţia este bună, dar nu 
o poate scăpa de criticile inerente unei astfel de iniţiative 
„individuale/private” într-un domeniu „comunitar/sobornicesc” prin 
excelenţă, cel al teologiei.  

Prin urmare, în domeniul vast şi mult discutat al traductologiei, 
poate că n-ar strica să se pună în discuţie un nou concept şi o perspectivă 
importantă în înţelegerea şi traducerea textelor biblice sau teologice. Este 
vorba despre conceptul de „traducere teologică” a unui astfel de text. Ce 
ar implica un astfel de concept? Ar implica, pe de o parte, o privire 
diacronică şi, în acelaşi timp, de adâncime teologică asupra conceptelor 
teologice de maximă importanţă, a semnificaţiilor cuvintelor, a uzanţelor 
teologice ale polisemantismului cuvintelor şi expresiilor cheie. Ar implica, 
pe de altă parte, o evaluare mai mult decât filologică a diferenţelor de 
perspectivă şi de ecou pe care le aduc în simţirea omului diferite cuvinte 
sau expresii care ar putea traduce un termen foarte important pentru 
teologie şi care, la o primă privire, par sinonime. Ar implica o înţelegere şi 
fructificare reală a modului în care expresiile credinţei creştine (sau, de ce 
nu, ale ortodoxiei credinţei, ca să folosim sintagma Sfântului Epifanie 
preferată şi de traducătoare) s-au manifestat în limba ţintă a traducerii. 

Într-o astfel de perspectivă de traducere teologică, „unitatea 
terminologică” în literă (pe care şi-a propus-o Oana Coman în cazul 
textelor Sfântului Epifanie) ar fi trimisă către o unitate „în duh”. În care 
duh? În acel (şi acelaşi) Duh în care a trăit şi înţeles expresiile şi 
formulările credinţei ortodoxe atât Biserica din timpul Sfântului Epifanie, 
cât şi cea din zilele de astăzi13. Un argument al acestei unităţi a înţelegerii 

                                               
13 Sfântul Epifanie citează adesea pasajul 1 Co 12, 3, înţelegându-l în sensul cel mai clar 
al legăturii nemijlocite, directe şi absolut necesare între ortodoxia credinţei şi prezenţa 
Duhului. Vezi Ancoratus, p. 52: «Cuvântul acesta îi sperie pe cei care nu au fost socotiţi 
vrednici de Duhul Sfânt. Căi nimeni nu poate spune „Domn este Iisus”, decât numai în 
Duhul Sfânt. Şi evreii rostesc numele lui Iisus, dar nu Îl socotesc Domn. Şi arienii Îi 
rostesc numele şi [Îl socotesc] Dumnezeu, dar spun că este Dumnezeu adoptat şi nu 
adevărat; [aceasta se întâmplă] pentru că ei nu s-au împărtăşit de Duh Sfânt. Dacă cineva 
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„în acelaşi Duh” a realităţilor este şi faptul că, în zilele de astăzi, pe 
Sfântul Epifanie nicio confesiune nu şi-l mai revendică de Părinte şi 
nimeni nu-l mai invocă în rugăciuni – ca odinioară creştinii din Suedra, 
Pamfilia sau Salamina Ciprului – cu excepţia ortodoxiei. 

Poate că pentru a mă face mai bine înţeles în legătură cu conceptul 
pus în discuţie de „traducere teologică” este nevoie să fac o mică 
divagaţie într-un domeniu puţin diferit, dar, cu siguranţă, adânc înrudit şi 
în acelaşi duh cu domeniul textelor dogmatice. Mă gândesc la traducerea 
rugăciunilor şi a imnelor din slujbele Bisericii, al căror rost este de a-i 
ajuta pe oameni să comunice la propriu cu Dumnezeirea cea în trei 
Ipostasuri. Multe din textele acestea sunt socotite ca fiind scrise sub 
inspiraţia Duhului Sfânt. Problema traducerii unui astfel de text inspirat 
nu poate să eludeze „Duhul” în care a fost scris. Nu cred că este de ajuns 
să cunoşti limba sursă şi limba ţintă, să fii un bun filolog sau chiar 
deprins cu exprimările teologiei. Nu este de ajuns aici mintea omenească. 
O spune şi Scriptura, o reafirmă şi Sfântul Epifanie în conglăsuire cu toţi 
Părinţii, o indică şi experienţa fiecăruia dintre noi. Cred că mai trebuie 
introdus în ecuaţie încă un element pentru reuşită: harul Duhului, cel 
despre care Biserica, „utilizatoarea” prin excelenţă a acestor texte, crede 
că a înrâurit şi atins aceste scrieri. Cred că în astfel de condiţii se poate şi 
chiar este neapărat necesar să se vorbească de şi să se ia în considerare şi 
„harul Duhului” sau „inspiraţia” şi în traducerea unor astfel de texte 
menite să exprime „taina lui Dumnezeu”. 

Nu poţi traduce o rugăciune dacă tu nu ai experiat rugăciunea. 
Traducerea acestor texte liturgice se poate face, bineînţeles, de oricine 
îndeplineşte condiţiile minimale omeneşti: să ştie limba sursă şi limba 
ţintă. Dar traducerea lui va fi perceptibil diferită de a unui traducător 
care, pe lângă împlinirea condiţiilor amintite mai adaugă şi experierea 
rugăciunii. Traducerea acestuia din urmă dobândeşte „ceva”, ceva în plus, 
o anumită putere a cuvântului şi o perceptibilă cuviinţă în exprimare, 
cuviinţă pe care cel dintâi nu o poate atinge. Devine ea însăşi rugăciune 
plină de lucrarea Duhului. Devine rugăciune care are puterea de a 
exprima pe limba respectivă, nu în mod absolut (devreme ce potrivit 
mărturisirii ortodoxe nimic pe lumea aceasta nu este absolut, nici 
Scriptura, nici Tradiţia, nimic, cu excepţia lui Dumnezeu), ci în modul cel 

                                                                                                            
nu va primi Duh Sfânt, nu va putea spune că Iisus este cu adevărat Domn, cu adevărat 
Dumnezeu, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi cu adevărat Împărat veşnic». 
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mai potrivit cu putinţă, lauda lui Dumnezeu, mulţumirile şi cererile 
noastre. 

Aşadar, rugăciunile, imnele şi cuvintele care prezintă taina Treimii 
şi taina iconomiei dumnezeieşti sunt crezute şi afirmate a fi inspirate de 
harul Duhului. Şi, prin urmare, trebuie traduse în acelaşi duh în care au 
fost scrise şi cu aceeaşi acurateţe şi exactitate – akribeia – (nu a literei, ci 
a duhului) pe care le reclamă ortodoxia credinţei, astfel încât să prezinte 
taina iconomiei cu aceeaşi cuviinţă pe care o aflăm în textul original. 

Ce legătură au toate acestea cu Sfântul Epifanie şi traducerea lui 
Ancoratus? Mi se pare frapant faptul că însuşi Sfântul Epifanie, încă de la 
începutul scrierii sale, îşi afirmă credinţa că această „inspiraţie” a atins, pe 
de o parte, pe cei ce l-au rugat să scrie despre „toate învăţăturile care 
asigură mântuirea cea de obşte”14 şi, pe de alta, ea l-a „forţat cu iubire”15 
să-şi scrie răspunsul. 

 
«Şi mult am fost cuprins de uimire [văzând] iconomia Domnului şi 
Dumnezeului nostru, Care a socotit de cuviinţă, în nemăsurata Sa 
bunătate, să dăruiască Duhul Său Sfânt tuturor celor care Îl caută pe 
El întru adevăr. Noi, preadoriţilor, am considerat că cererile pe care mi 
le-aţi trimis prin scrisori, voi şi cei care sunt cu voi, nu pot să nu fie 
inspirate de Dumnezeu, ci, dimpotrivă, a fost limpede pentru mine că 
această dorinţă este stârnită de harul lui Dumnezeu»16. 
 
Nu cred în traduceri „absolute” ale cuvintelor, ci mai degrabă în 

sensuri mai „potrivite” teologic decât altele, sensuri probate de conştiinţa 
bisericească de-a lungul timpului o dată cu evoluţia limbii. De aceea, 
având în vedere considerentele de mai sus despre traducerea teologică, 
opţiunile făcute de traducătoare în legătură cu expresiile „consacrate” ale 
unor termeni teologici importanţi – cum ar fi cel de Mângâietorul, după 
chipul, ipostas, de exemplu – pot fi discutabile. Vom analiza aici numai 
câteva.  

 
1. παράκλητος. Tradus în mod obişnuit cu Mângâietorul, 

termenul are multe sensuri, pe care le enumeră şi traducătoarea Sfântului 

                                               
14 Ancoratus, p. 50. 
15 Vezi Ancoratus, pp. 50-51: «[scriindu-vă] nu numai de bunăvoie, ci şi de nevoie - οὐ 
µόνον ἑκὼν ἀλλὰ καὶ ἄκων (mai exact nu numai din voia mea, ci şi fără voia mea/ 
într-un anume fel silit, constrâns)». 
16 Ancoratus, p. 51. 
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Epifanie17. În traducerea Oanei Coman este transpus prin termenul 
Sprijinitorul. Motivaţia dată de traducătoare pentru această schimbare 
operată este una pur filologică şi anume polisemantismul cuvântului 
grecesc pe care dicţionarul patristic Lampe îl notează şi faptul că 
traducerea termenului cu mângâietorul „este o traducere unilaterală. În 
consecinţă, considerăm că o mai largă acoperire semantică o oferă 
varianta «Sprijinitor», cuvânt definit în felul următor: «(persoană) care 
ajută, susţine, ocroteşte pe cineva sau îşi dă concursul la ceva» (DEX, 
1984). Chiar dacă această variantă de traducere scoate în evidenţă mai 
mult ideea de «apărare, de ajutorare», sensul de «mângâietor/consolator» 
este decelabil, chiar dacă într-o manieră indirectă”18. 

Mă îndoiesc că DEX-ul ar putea juca rolul de arbitru într-o astfel de 
alegere eminamente teologică. Pentru că este de ajuns să cauţi termeni 
importanţi ai teologiei şi vei observa cât de departe de înţelegerea 
Bisericii sunt acele definiţii. Asta în cazul cel mai fericit în care aceşti 
termeni există. Pentru că de multe ori nici măcar nu există sau există sub 
forme şi sensuri pe care Biserica nu le întrebuinţează niciodată. 

Nici dicţionarele de specialitate, chiar dacă patristice ori ba, nu ne 
pot ajuta în mod absolut în decizie. De ce cred asta? Pentru că atâta 
vreme cât nu avem în limba română un astfel de dicţionar, traducerea 
unor termeni atât de importanţi poate fi acuzată de traducere „second 
hand” din două motive:  

a. pentru că orice traducător va citi mai întâi sensul cuvântului 
grecesc într-o limbă străină şi apoi îl va traduce în limba română; şi  

b. pentru că în fiecare limbă cuvintele exprimă spiritualitatea acelui 
popor, adică felul în care acel popor s-a raportat la realităţi şi le-a 
exprimat. Este evident că raportarea la realităţile dumnezeieşti şi la 
interacţiunea lor cu lumea este diferită între Răsărit şi Apus, între 
spiritualitatea răsăriteană şi cea apuseană. Se poate vedea şi din 
diferenţele vizibile de exprimare teologică, atât în limbaj, cât şi în 
manifestările religioase. Prin urmare, dacă înţelesul termenului grecesc 
îmi este accesibil printr-o altă fereastră, printr-o altă spiritualitate, străină 
de duhul limbii mele, şi eu îl iau în înţelesul perceput în acea 
spiritualitate, traducerea mea nu poate fi decât una unilaterală (lăsând la 
o parte unilateralul provenit din alegerea unui singur cuvânt echivalent în 
limba ţintă dintre multele echivalente existente). 

                                               
17 Nota 29, Ancoratus, p. 344 
18 Ancoratus, nota 29, p. 344. 
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Poate că ceea ce a „speriat” la termenul mângâietorul a fost tocmai 
definiţia pe care DEX-ul o dă cuvântului: a mângâia — 1. a atinge (pe 
cineva) uşor (şi repetat) cu palma în semn de dragoste; a dezmierda, a 
alinta; 2. a căuta să(-şi) aline durerea sau a(-şi) alina mâhnirea, 
durerea, suferinţa; 3. a (se) consola, a (se) încuraja. Să nu fi părut prea 
„umană” sau trupească, trimiţând la ceva superficial, prea „omenesc”. 
Însă nu trebuie uitat că tocmai această exprimare atât de „omenească” 
(însă cu înţelesuri adânci, dumnezeieşti) a caracterizat limbajul Scripturii 
şi blocat minţile „puriştilor”, ale filozofilor şi ale cercetătorilor veacului 
acestuia, fiind „sminteală pentru iudei şi nebunie pentru elini”. Să nu 
pierdem din vedere nici faptul că în canonul Scripturii sunt cuprinse cărţi 
precum Cântarea Cântărilor. Să nu-l trecem cu vederea nici pe Sfântul 
Epifanie, proaspăt tradus, care spune că de multe ori oamenii s-au 
„temut” să afirme această prea mare „umanitate” a purtărilor lui 
Dumnezeu19. 

 
Bazându-se atât de tare pe argumentele filologice într-un astfel de 

demers, traducătoarea pierde din vedere (sau poate că nici nu are cum să 
le cunoască, devreme ce demersul ei traductologic pare a fi aproape în 
totalitate filologic) aspecte foarte importante ale pnevmatologiei ioaneice 
şi ale teologhisirii Părinţilor. Cel mai important aspect pentru discuţia 
noastră este rolul sau funcţia ermineutică a Duhului20. Titlul 
pnevmatologic Mângâietorul, folosit de Evanghelistul Ioan în toate 
pasajele referitoare la Duhul Sfânt (In 14, 16-17; 15, 26; 16, 13-14) în 
tandem de celălalt titlu pnevmatologic, Duhul Adevărului, se leagă intim 
de această funcţie ermineutică a Duhului. A învăţa este o lucrare 
fundamentală a Duhului21. Însă această lucrare de învăţare nu are ca 
rezultat o cunoaştere teoretică, informativă, ci una nemijlocită, realizată la 
nivelul simţirii, al trăirii, al experienţei22. Verbele folosite de Evanghelistul 
Ioan în contextele respective surprind fiecare câte un aspect al acestei 
lucrări: cel anamnetic lăuntric («vă va aduce aminte despre toate cele ce 
v-am spus» – In 14, 26), cel al încredinţării lăuntrice despre Hristos ca 
Dumnezeu («va mărturisi despre Mine» – In 15, 26), cel al clarificării 
lăuntrice în legătură cu ceea ce este rău (păcat) sau bun (drept) şi 
                                               
19 Ancoratus, p. 129. 
20 Vezi această idee dezvoltată şi analizată mai pe larg la Pr. Constantin COMAN, Erminia 
Duhului, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002, pp. 37-79. 
21 Pr. C. COMAN, Erminia…, p. 57. 
22 Pr. C. COMAN, Erminia…, p. 48. 
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răsplătirea fiecăruia («El, venind, va vădi lumea de păcat şi de dreptate 
şi de judecată» – In 16, 8), cel al călăuzirii lăuntrice către adevăr («vă va 
călăuzi la tot adevărul» – In 13, 13), cel profetic, al împărtăşirii lăuntrice 
de realităţile eshatologice («cele viitoare vă va vesti» – In 16, 13) şi cel al 
iniţierii raportării doxologice în lăuntrul omului («Acela Mă va slăvi» – In 
16, 14). Calificativul „lăuntric” prezent la aceste aspecte „reiese cu 
necesitate din modul de prezenţă al Duhului, care va fi unul propriu 
Acestuia, adică neperceptibil simţurilor fizice. Deci Duhul nu se va adresa 
simţurilor fizice ale omului pentru a-l învăţa”23. Aşadar, lucrarea 
ermineutică a Duhului Sfânt are ca rezultat cunoaşterea realităţilor 
dumnezeieşti, prin participarea la ele mijlocită de Duhul Sfânt. Această 
cunoaştere a realităţilor dumnezeieşti, nu la nivel informativ, ci la nivelul 
simţirii aduce adevărata mângâiere omului. Şi nu este vorba despre o 
simplă consolare. Ci „cea mai importantă şi cea mai reală mângâiere a 
Apostolilor va veni din cunoaşterea realităţilor fundamentale privitoare la 
existenţă şi la lume, înţelegând în felul acesta că necazurile venite din 
partea lumii sunt mult mai puţin importante comparativ cu binefacerile 
(mângâierea) determinate de prezenţa permanentă a Fiului şi a Duhului 
nu numai alături de ei, ci şi în interiorul lor”24. 

Înţelegerea mai deplină a legăturii dintre lucrarea ermineutică a 
Duhului şi lucrarea Sa mângâietoare se mai leagă şi de gnoseologia 
afirmată de spiritualitatea ortodoxă. În problema gnoseologică ortodoxia a 
afirmat dintotdeauna că a-L cunoaşte pe Dumnezeu implică în mod 
necesar experierea Lui, împărtăşirea de El. Astfel, cunoaşterea este un 
proces lăuntric şi se produce prin întâlnirea directă dintre cei doi, 
depăşind cu mult cunoaşterea informală, teoretică. De aceea, prezenţa 
Duhului şi rolul Său în înţelegerea, nu cu mintea, ci cu „simţirea 
înţelegătoare”25 a realităţilor este un element important al gnoseologiei 
ortodoxe. 

 
„Termenul de simţire înţelegătoare sau simţire a minţii, atât de mult 
folosit de Sfinţii Părinţi, înseamnă înţelegere şi experienţă în acelaşi 
timp, sau trăire în ambianţa unei prezenţe spirituale şi aflarea unui 
sens al ei. Înţelegi o persoană când trăieşti în ambianţa ei, când îţi 
devine interioară şi-i devii interior. Este ca o «pipăire» spirituală a vieţii 

                                               
23 Pr. C. COMAN, Erminia…, p. 58. 
24 Pr. C. COMAN, Erminia…, p. 48. 
25 Expresie a Sf. Calist Patriarhul. Vezi pentru o analiză mai detaliată cartea Pr. C. 
COMAN, Erminia…, pp. 224-251. 
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spirituale a celuilalt, a stărilor şi intenţiilor, a specificului lui sufletesc, 
concomitent cu o înţelegere a lui. (…) Această simţire înţelegătoare a 
prezenţei tainice şi spirituale a lui Dumnezeu şi a semenilor are 
caracterul unei iluminări. Este o iluminare produsă de Duhul Sfânt, 
când este vorba de simţirea înţelegătoare a lui Dumnezeu”26. 
 
Biserica, identificând funcţia mângâietoare a Duhului cu cea 

ermineutică, a mărturisit că mângâierea reală vine din cunoaşterea reală a 
adevărului nu numai la nivelul minţii, ci mai ales la nivelul simţirii, deci 
prin experienţa nemijlocită27. 

Prin urmare, după scurta analiză pe care am făcut-o, putem 
constata că numai în urma unor astfel de evaluări şi conexiuni teologice 
şi numai într-un astfel de sistem gnoseologic termenul παράκλητος a 
ajuns să fie înţeles şi tradus cu sensul de Mângâietor în locul tuturor 
celorlalte. Traducerea cu Sprijinitor trimite la o exterioritate a relaţiei 
(valenţă pe care, desigur, termenul grecesc o poate avea, nu însă în 
uzanţa lui ioaneică sau patristică referitoare la Duhul). Lucrarea de 
Paraclet, de mângâiere adusă de Duhul nu este însă o simplă consolare 
sau un simplu sprijin. Ea merge mult mai adânc, este o lucrare proprie 
Duhului şi în interiorul Treimii, care se transmite apoi şi în lume. 
Mângâierea Duhului este, de fapt, acea simţire iubitoare care produce 
cunoştinţa adevărată în relaţie. Aş vrea să adaug în sprijinul acestei 
concluzii, chiar dacă este destul de lung, comentariul părintelui Stăniloae 
la pasajul In 14, 15-1728: 

 
„Între Fiul şi Duhul este o legătură specială, pentru că sunt Amândoi 
din Tatăl. Duhul purcede din Tatăl peste Fiul şi Amândoi împlinesc un 
rol comun în îndreptarea şi îndumnezeirea omului. Nici Hristos, nici 
Duhul nu se află şi nu lucrează Unul fără Altul. De aceea se vorbeşte 
despre amândoi în mod unit, sau, vorbindu-se despre Unul, se vorbeşte 
totodată şi despre Celălalt. Aceasta pentru că, în viaţa Treimii, Duhul, 
provenind din Tatăl, Se sălăşluieşte în Fiul, şi Fiul, având în Sine pe 
Duhul, priveşte cu iubire la Tatăl. Fiul, fiind chipul Tatălui, gândul 
ontologic al Tatălui despre Sine, Duhul este suflarea sau simţirea 
iubitoare a Tatălui, îndreptată spre chipul Său, şi răspunsul simţirii 
iubitoare a Fiului faţă de Tatăl. Cu această simţire iubitoare a Tatălui 
faţă de Fiul şi a Fiului faţă de Tatăl, vine Hristos şi în noi. Aceasta ne 

                                               
26 Pr. D. STANILOAE, Filocalia VIII, pp. 249-250, notele 518, 519, apud Pr. C. COMAN, 
Erminia…, p. 239. 
27 Pr. C. COMAN, Erminia…, p. 50.  
28 În SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia după Ioan, p. 882. 
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arată că şi în Dumnezeu viaţa spirituală nu este numai gândire, ci şi 
simţire. Şi aceasta are loc şi în om. Duhul este Duhul Adevărului ca 
revelaţie a Fiinţei, ca chip al ei. Dar în noi, Fiul lui Dumnezeu întrupat 
nu ne dă numai cunoştinţa că lumea aceasta nu este totul şi că 
Dumnezeu nu este o Persoană lipsită de iubire, ci vine şi ne dăruieşte 
şi simţirea Sa ca Adevăr real, ce depăşeşte lumea aceasta nedeplină şi 
mizeriile ei. Prin Duhul, ca simţire adusă în noi de Fiul, simţim pe Fiul 
ca Fiu iubitor al Tatălui şi ca Frate iubitor al nostru, ca Cel ce ne dă 
mulţumiri superioare şi ne asigură de veşnicia noastră. De aceea 
Duhul completează mângâierea pe care ne-o aduce Fiul ca izvor al 
cunoştinţei că vom fi fraţi ai Lui pentru eternitate. Noi simţim prin 
Duhul iubirea Tatălui şi a Fiului. De aceea este alt Mângâietor sau 
împreună-mângâietor cu Fiul. Ei ne mângâie în necazurile şi 
insatisfacţiile pe care ni le procură lumea. Ne dau o mângâiere 
superioară, spirituală. Ne ajută să ne ridicăm peste plăcerile trecătoare 
şi aducătoare de necazuri ale lumii. Ne fac lumea creată de Dumnezeu-
Cuvântul transparentă şi mijloc de a ne manifesta iubirea spirituală 
faţă de Dumnezeu şi oameni. Ne aduc bucurii duhovniceşti, vederi 
duhovniceşti, ne fac oameni duhovniceşti. Duhul ne face să vedem şi 
să iubim Adevărul real, superior lumii, lume care este numai o umbră 
a adevărului. Apoi, prin Duhul ne mângâiem, pentru că prin El ne 
iertăm, deci ne iubim, prin El ne sfinţim, adică luăm puterea de a nu 
ne lipi prin păcat de lumea aceasta”. 
 
Poate că şi din astfel de considerente calitatea de paraclet-

mângâietor a Duhului este alăturată de Sfântul Epifanie în al doilea 
simbol de credinţă unor adjective care caracterizează dumnezeirea. Dacă 
privim textul de la p. 335 (sublinierea îmi aparţine) 

 
«Şi în Duhul Sfânt, care a vorbit în Lege şi a propovăduit în profeţi, S-
a pogorât la Iordan, vorbeşte în apostoli, locuieşte în sfinţi. Astfel 
credem în El, că este Duh Sfânt, Duh al lui Dumnezeu, Duh desăvârşit, 
Duh sprijinitor, nezidit, Care din Tatăl purcede şi din Fiul ia şi este 
crezut».  
 
se pot observa două linii de definire a persoanei Duhului: una 

legată de manifestările „iconomice” ale Duhului (vorbeşte în Lege, 
propovăduieşte în profeţi, Se pogoară la Iordan, vorbeşte în apostoli, 
locuieşte în sfinţi) şi cealaltă legată de calităţile Ipostasului Său 
dumnezeiesc (este caracterizat ca sfânt, al lui Dumnezeu, desăvârşit, 
paraclet, nezidit, purcezând din Tatăl şi luând din Fiul). Dacă socotim 
adjectivul παράκλητον între calităţile dumnezeieşti, sensul de sprijinitor 

14 
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este total deplasat, pe când cel de mângâietor, în accepţiunea de mai sus, 
ar fi mult mai potrivit.  

 
2. καθ’εἰκόνα. În nota 39, p. 345, traducătoarea prezintă ca 

„imperios necesară” modificarea expresiei consacrate „după chipul şi 
după asemănarea Noastră” prin „după imaginea şi asemănarea Noastră”. 
Motivaţia este iarăşi una filologică „pentru a păstra fidelitatea faţă de 
original” şi „pentru a pune în valoare termenul grecesc εἰκών („imagine” 
ca reprezentare a realităţii materiale sau spirituale) a cărui semantică este 
obscurizată de echivalarea cu românescul „chip” (sensurile actuale ale 
acestui cuvânt nu mai lasă să transpară semantica originalului, trimiţând 
în plus la o noţiune „mai concretă” decât εἰκών, care este mai degrabă 
abstract). 

Este destul de clară în acest caz preferinţa traducătoarei pentru 
echivalentul latinesc (sau din limbile moderne) al lui εἰκών, de vreme ce 
limba română deţine în vocabularul ei şi cuvântul grecesc icoană. În mod 
natural m-am întrebat de ce oare în Biserica Ortodoxă Română şi teologia 
românească nu s-a preferat până acum nici echivalentul latinesc, nici 
cuvântul grecesc însuşi, ci un cuvânt de o cu totul altă rezonanţă, ale 
cărui sensuri şi familie de cuvinte sunt mult mai cuprinzătoare decât 
imagine sau icoană. Şi cred că se impune o scurtă analiză a lor. 

Cuvântul εἰκών, spre deosebire de cuvântul εἰδωλον (din familia 
de cuvinte a verbului εἴδω – a vedea), provine din εἴκω – a fi 
asemănător, a se asemăna cu cineva sau ceva. El se referă la ceva foarte 
palpabil, mult mai real decât εἰδωλον, (legat de imaginaţie, de fantezie, 
de viziune sau vis). În antichitate εἰκών trimitea în câmpul unor 
experienţe optice reale, demonstrabile, cu un mare grad de corespondenţă 
cu realitatea materială (reprezentarea figurilor de pe monede, a desenelor 
pe diverse suporturi materiale, ceea ce se vedea în oglindă). Din această 
perspectivă εἰκών apare ca formă vizibilă, care se raportează empiric la o 
experienţă trecută sau prezentă, un fenomen senzorial sau optic, material 
sau mental, dar cu corespondent în lumea reală. În orice caz, în sensul 
dat de filozofia greacă, cuvântul εἰκών se raportează mai mult la o formă 
vizibilă raportată la o experienţă senzorială trecută, prezentă sau 
viitoare29. εἰκών are în familia de cuvinte un verb pe acelaşi radical: 
εἰκονίζω – a face vizibil, a reprezenta, a figura. 

                                               
29 Vanca DUMITRU, Icoană şi cateheză, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 17-18. 
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Echivalentul latin al lui εἰκών a fost imago. Prin originea şi 
formarea lui el este diferit de εἰκών. Chiar dacă l-a tradus pe εἰκών, „este 
lipsit de precizia limbii greceşti. Lui imago îi sunt deseori asociate forma 
(cadrul rigid care adăposteşte o materie, formă a corpului uman) şi figura 
(aspect al unei materii asupra căreia s-a intervenit, al unui modelaj). 
Majoritatea limbilor europene care-şi bazează vocabularul pe lexicul 
limbii latine au preluat cuvântul imagine şi l-au folosit pentru a acoperi o 
plajă semnatică mult mai vastă, mergând de la real la ireal. Datorită 
acestui fapt imaginea a fost „înnobilată” cu un conţinut semantic mai 
puţin sistematic: „imagine, metaforă, alegorie… se reduc practic la un 
procedeu mai general care constă în a spune un lucru pentru a 
semnifica un altul. Şi de fapt termenii de fabula, fictio, figmentum, 
significatio, similitudo, figura, sunt din anumite puncte de vedere 
sinonime”30. Din familia de cuvinte a lui imago cel mai apropiat cuvânt, 
preluat şi în limba română, este imaginatio.  

 
Diferenţa de „abstractizare” între grecescul εἰκών şi echivalentul 

lui latinesc imago este aşadar destul de mare, iar preluarea cuvintelor în 
limba română o sporeşte. 

Termenul grecesc icoană, preluat de limba română ca atare, s-a 
specializat în limba română indicând reprezentarea (prin desenare pe 
suport material) a persoanelor şi evenimentelor iconomiei dumnezeieşti. 
De aici specializat şi mai tare trimiţând chiar la obiectul material în sine31. 
Lăsând la o parte imprecizia teologică foarte mare care caracterizează 
definiţiile din dicţionare, vom reţine numai faptul că termenul icoană este 
deja asociat într-un sens foarte material cu obiectul de cult (creştin, prin 
excelenţă)32 chiar dacă folosit în expresii de genul ca o icoană = deosebit 
de frumos şi a pune la icoană = a păstra cu sfinţenie el reţine ceva din 
nuanţele grecescului εἰκών, adică participarea la şi legătura tainică cu 
calităţile „originalului” pe care icoana îl reprezină, frumuseţea şi sfinţenia.  

                                               
30 J.J. WUNENBURGER, Filozofia imaginilor, trad. rom. de Muguraş Constantinescu, 
Polirom, Iaşi, 2004, pp. 4-5, apud Vanca DUMITRU, Icoană…, pp. 18-19. 
31 A se vedea dicţionarele româneşti, care, pe lângă faptul că greşesc socotindu-l un 
cuvânt slavon, ne dau aceste sensuri: icoană — imagine pictată sau, mai rar, sculptată, 
care reprezintă diferite divinităţi sau scene cu temă religioasă şi care serveşte ca obiect 
de cult (DEX 1998). 
32 Întreaga familie de cuvinte ale cuvântului icoană păstrează această referire la obiectul 
material: iconar, iconostas, iconografie, iconografic, iconomah, iconoclast etc.  
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Termenul imagine, pe de altă parte33, are o etimologie incertă (Cf. 
aemulus?-emul, rival, adversar, care caută să egaleze)34. El a dezvoltat 
în limba latină o familie de cuvinte, preluate şi în română, care păstrează 
nuanţa de „ireal”: imaginaţie, imaginativ, a-şi imagina, imagistic etc35. 
Exact în această nuanţă de „ireal” mi se pare că ar consta problema cu 
folosirea lui în traducerea unor expresii şi texte atât de importante 
teologic. 

 
Cuvântul folosit în limba română ca echivalent pentru εἰκών, chip, 

conţine, pe lângă aspectul vizual concret, demonstrabil, al lui εἰκών, 
redat de sensurile faţă, obraz, figură, înfăţişare, expresie a feţei, 
fizionomie, o nuanţă de existenţă personală, o nuanţă care se referă la 
felul/modul (cum) în care există sau apare cineva sau ceva. Expresiile 
formate cu acest cuvânt în fel şi chip = în tot felul, în toate modalităţile 
posibile, cu orice chip = oricum, în niciun chip = nicidecum, păstreză şi 
ele această nuanţă. 

Pe de altă parte, în teologia Părinţilor despre εἰκών – chip (a cărei 
rezumat o face Sf. Ioan Damaschinul36) se accentuază tocmai această 
nuanţă personală (adică în relaţie) a existenţei cuiva, modul sau felul în 
care există cineva sau ceva. De aceea şi primul fel de εἰκών este ἡ 
φυσική – cel natural, în cadrul aceleiaşi firi. Acest εἰκών ἡ φυσική 
τοῦ Θεοῦ – chip/icoană de aceeaşi natură a lui (şi cu) Dumnezeu este 

                                               
33 Imagine – 1. reflectare de tip senzorial al unui obiect în mintea omenească sub forma 
unor senzaţii, percepţii sau reprezentări; spec. reprezentare vizuală sau auditivă; (concr.) 
obiect perceput prin simţuri. 2. Reproducere a unui obiect obţinută cu ajutorul unui 
sistem optic; reprezentare plastică a înfăţişării unei fiinţe, a unui lucru, a unei scene din 
viaţă, a unui tablou din natură etc., obţinută prin desen, pictură, sculptură etc. Reflectare 
artistică a realităţii prin sunete, cuvinte, culori etc., în muzică, în literatură, în arte 
plastice etc. 3. (Fiz.) Figură obţinută prin unirea punctelor în care se întâlnesc razele de 
lumină sau prelungirile lor reflectate sau refractate. [Var.: (rar) imágină, -i s.f.] – Din lat. 
imago, -inis (cu sensuri după fr. image). DEX ’98. 
34 Radicalul este im, pe baza căruia se poate reconstitui un verb neatestat (imo?), de la 
care avem frecventativul imitor, -ari (la arhaici: imito,-are) = a căuta să reproduci o 
imagine, a imita. De aici, derivate: imitator/imitatrix (cel/cea care imită), imitatio (actul 
de a imita), (in)imitabilis (care poate/nu poate fi imitat) şi altele... Vezi ERNOUT-MEILLET, 
Dictionnaire étimologique de la langue latine, Klincksieck, 41967. 
35 De la imago, avem verbul imagino(r) (a-şi închipui), imaginarius (imaginar), 
imaginatio, imaginabilis (ca pe româneşte) şi alte derivate secundare, de mică 
importanţă. ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire… 
36 Cele trei tratate împotriva iconoclaştilor, 3, 16-23, EIBMBOR, Bucureşti, 1998 (PG 
94, 1337A-1341D). Vezi şi Lampe, p. 410. 
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Fiul. Iar omul, socotit de Sf. Ioan Damaschin ca al treilea fel de εἰκών, 
(τρίτος τρόπος ….ὁ κατὰ µίµησιν ὑπὸ Θεοῦ γενόµενος, τουτέστιν 
ὁ ἄνθρωπος), este făcut „după chipul”, adică „după chipul care este 
Fiul”, în aceeaşi stare şi mod de existenţă personală/relaţională cu 
Dumnezeu, acela de fiu, nu după fire, ci prin har. Toate cele 6 moduri 
(τρόπος) de εἰκών din teologia Sf. Ioan Damaschinul păstrează o 
legătură directă cu arhetipul în ceea ce priveşte „modul” lor de existenţă 
impregnat de lucrarea şi prezenţa „arhetipului dumnezeiesc”. 

Acest lucru îl subliniază şi teologia contemporană prin părintele 
Stăniloae şi Paul Evdokimov: 

 
„Prin suflarea lui Dumnezeu apare în om un tu al lui Dumnezeu, care 
este «chipul lui Dumnezeu», căci acest tu poate să spună şi el eu şi-i 
poate spune şi el lui Dumnezeu Tu”37. 
„Parcurgând câmpul imens al gândirii patristice, infinit de bogată şi 
nuanţată, se câştigă mereu impresia că ea evită orice sistematizare 
pentru a salva întreaga ei supleţe uimitoare. Ea îngăduie totuşi să se 
tragă câteva concluzii fundamentale. Înainte de toate trebuie înlăturată 
orice concepţie substanţialistă despre chip. Acesta nu este aşezat în 
noi ca o parte a fiinţei noastre, ci totalitatea fiinţei umane este creată, 
sculptată «după chipul». Prima expresie a chipului constă în structura 
ierarhică a omului, cu viaţa spirituală în centru. …Chipul este această 
centralitate, acest primat al vieţii spirituale, animată de aspiraţia 
funciară spre absolut… Este elanul dinamic al întregii noastre fiinţe 
spre arhetipul ei divin, este aspiraţia irezistibilă a spiritului nostru spre 
Dumnezeu ca persoană infinită, este erosul uman întins către erosul 
divin, care îi vine în întâmpinare cu infinitatea Sa, susţinând şi în 
spiritul uman tensiunea spre infinit… Aceasta este tensiunea icoanei 
spre original, a chipului spre «obârşia» sa”38. 
 
Într-o astfel de viziune asupra lui εἰκών şi a lui καθ’εἰκόνα, care 

impune cu necesitate nuanţa modului de existenţă personală, în relaţie 
directă cu arhetipul, adusă de chip, traducerea prin imagine este eronată 
şi viciată în mod gratuit. Această relaţie directă, totală, a întregii fiinţe a 
omului, dar imposibil de delimitat la o anumită parte a trupului sau la o 
anumită parte a Dumnezeirii o atinge şi Sfântul Epifanie în capitolele 
invocate de Oana Coman ca „impunând cu necesitate” schimbarea 
                                               
37 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, EIBMBOR, Bucureşti 
21996, p. 269. 
38 Paul EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, Neuchatel, 1959, pp. 82-83, apud Pr. D. STĂNILOAE, 
Teologia…, p. 271. 



 
 
 
SABIN PREDA 

                                         
 

214

traducerii consacrate. Este uimitor cum „conglăsuieşte” teologia ortodoxă 
cu Sfântul Epifanie: 

 
«Şi l-a pus pe acesta, pe care l-a plăsmuit, în rai, făcându-l pe acest om 
după imagine (καθ’εἰκόνα), adică după imaginea lui Dumnezeu. Dar 
să nu iscodeşti darurile lui Dumnezeu, cele date omului după har! Nu 
negăm că toţi oamenii sunt după imaginea lui Dumnezeu. Însă nu 
iscodim cum anume [este] după imagine (καθ’εἰκόνα). Noi nu 
considerăm că este după imagine (καθ’εἰκόνα) ceea ce a fost 
plăsmuit [i.e. trupul] sau sufletul sau mintea sau virtutea. …Însă nu 
spunem nici că trupul ori sufletul nu sunt după imagine 
(καθ’εἰκόνα). Căci este specific celor credincioşi să mărturisească 
Scriptura şi nu să o nege, iar celor necredincioşi le este specific să 
refuze harul. Există aşadar în om acel ceva după imagine 
(καθ’εἰκόνα), însă numai Dumnezeu ştie cum este»39. 
 
Mă întreb cu ce a ajutat schimbarea de traducere consacrată un 

astfel de text? Mi se pare că întru nimic.  
Tot legat de chip m-aş mai opri puţin, pentru a exemplifica unde 

poate duce logica unui traduceri sau a alteia, la unul din textele Sfântului 
Epifanie, care cred că trebuia să primească mai multă atenţie din partea 
traducătoarei, exact la sensul pe care îl are şi trebuia să-l dea cuvântului 
εἰκών. 

 
«Şi vedem că [acestea, (pâinea şi vinul împărtăşaniei, n.n.)] nu prezintă 
identitate ori asemănare nici cu imaginea întrupată (οὐ τῇ ἐνσάρκῳ 
εἰκόνι), nici cu Dumnezeirea nevăzută, nici cu trăsăturile membrelor. 
Căci este de formă rotundă şi lipsit de sensibilitate»40. 
 
Mi se pare că expresia „imaginea întrupată” ar trebui neapărat 

explicată, fiind foarte ambiguă în accepţiunea comună pe care o are 
termenul imagine, pentru că: 

a. Dacă ar fi să luăm sensul primar al cuvântului imagine – 
reflectare de tip senzorial al unui obiect în mintea omenească sub forma 
unor senzaţii, percepţii sau reprezentări –, atributul întrupată nu are 
niciun sens. Ar însemna că pentru noi s-a întrupat o imagine. 

b. Dacă ar fi să însemne felul în care se vede trupul omenesc al 
Mântuitorului, pus în comparaţie cu pâinea şi vinul împărtăşaniei, ar fi 

                                               
39 Ancoratus, p. 181. 
40 Ancoratus, p. 185. 
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trebuit tradus altfel adjectivul, şi ar fi cerut şi schimbarea sensului 
cuvântului εἰκών, de genul: pâinea şi vinul nu prezintă identitate ori 
asemănare nici cu forma trupului [Mântuitorului] (cu felul în care a 
putut fi văzut Mântuitorul). Însă, în felul acesta, dacă ar fi vorba numai 
despre felul în care se vede este mai greu de explicat cuvântul identitate 
(οὐκ ἴσον ἐστιν – lit. nu este egal, acelaşi lucru). 

Dacă s-ar traduce εἰκών cu chip însă, expresia chipul întrupat ar 
avea nu numai înţeles teologic, trimiţând dintru început la Chipul, la 
identitatea personală a Celui întrupat, ci şi foarte multe corespondente în 
gândirea patristică şi imnografică. Pentru că ceea ce s-a întrupat pentru 
creştini – şi mai ales pentru Sfântul Epifanie – a fost Cuvântul veşnic al 
lui Dumnezeu, Chipul/Icoana firească a Tatălui, Fiul deofiinţă, Persoana 
Dumnezeiască, nu o imagine abstractă, nu o reprezentare vizuală sau 
mentală a dumnezeirii. 

 
Nu voi mai aborda în acest studiu şi alte alegeri filologice 

neteologice din traducere, nici atitudinea asupra textului Scripturii, nici 
dorinţa de a fi moderni prin cuvinte pretenţioase, dar hilare uneori (gen. 
„Căpitane, salvează-ne”, „evreii şi gentilii (sic!)”, „trei fiinduri”), nici 
problema inconsecvenţei numelor, nici traducerea „nefericită” a 
atributelor dumnezeieşti (νοερός, δόξαν ἐχον ἀµέτριτητον — 
Dumnezeu este [înzestrat] cu inteligenţă, având nemărginită 
cunoaştere41) sau alăturarea de cuvinte „vechi şi noi” („iconomia 
sarcinii”). Mă opresc numai la aceste scurte observaţii pe seama titlului 
hristologic mângâietorul şi a expresiei după chipul, care, cu siguranţă, 
pot fi adâncite şi mai mult. Sper să le deschidă traducătorilor din Părinţi 
apetitul pentru cercetarea subţirimilor duhovniceşti ale cuvintelor pe care 
le traduc şi grija şi conştiinţa lucrării adânci pe care o fac. Poate că este 
înţelept pentru un traducător de text patristic să evalueze mai mult şi, de 
ce nu, să nu se încreadă numai în mintea şi experienţa sa de filolog, 
dobândită la şcoală sau prin cercetare proprie, ci şi în experienţa Bisericii, 
care nu în mod arbitrar, nici măcar prin cercetare lingvistică, a ales şi 
consacrat o anumită terminologie, ci în procesul viu al exprimării cât mai 
potrivite cu putinţă a realităţilor pe care le trăieşte. 

 
* 

 

                                               
41 Ancoratus, p. 229. 
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N-aş vrea să rămân numai la criticile pe care, sper din tot sufletul 
să fie primite constructiv, nu ca opoziţie. Aş vrea să îmi aduc şi mărturia 
personală asupra acestei lucrări vechi, dar proaspăt traduse. Pentru că 
citind Ancoratus, cine trăieşte „pe viu” credinţa îşi poate da seama despre 
statura duhovnicească, ermineutică, dogmatică şi pastorală a Sfântului 
Epifanie. Sau cel puţin acesta este sentimentul meu. Căci regăsesc în 
începutul acestei lucrări bunul „obicei” (în sensul grecescului ἦθος, 
ethos, purtare, mod de viaţă), atât scripturistic cât şi patristic, al 
exprimării premiselor şi al motivării actului exegetic42. Lucrarea este 
scrisă „la cererea” unor credincioşi «fii preadoriţi»43 (…) «care au ars de 
râvna cea bună şi care şi-au ales cel mai de dorit şi fericit fel de viaţă, în 
credinţa ortodoxă şi în consimţire deplină (…) şi care se preocupă şi de a 
oferi sufletelor lor toate câte sunt potrivite şi prea bune în noi»44, nu la 
iniţiativa „ştiinţifică” a autorului, de a inventaria ereziile timpului său 
(după cum este catalogată această lucrare în vremurile moderne). Acest 
punct de plecare al scrierii este însoţit însă de manifestarea smereniei în 
faţa actului exegetic 

 
«Epifanie, cel mai neînsemnat între episcopi (…) deşi nu sunt capabil de 
vieţuirea plină de virtute a bărbaţilor sfinţi şi cucernici şi care ard de 
râvnă pentru Dumnezeu, sunt îndemnat de aceştia să-mi fac curaj 
[pentru a-mi] înălţa mintea şi a oferi ceva folositor. Căci întotdeauna 
gândul nostru s-a străduit, în linişte, să se preocupe doar de cele 
smerite şi să nu se întindă mai mult decât i se cuvine, după cuvântul 
Apostolului: Ca să nu ne întindem peste măsura regulii a cărei 
măsură ne-a dat-o Dumnezeu. Acum însă [gândul nostru] este silit să 
o părăsească»45 
 
şi de o motivaţie mai adâncă, care depăşeşte smerenia personală – 

iubirea de fraţi şi zelul pentru credinţa ortodoxă al celor care cer un astfel 
de demers. 

 
«Căci de peste tot [au ajuns la mine] cererile care m-au călăuzit, ca să 
zic aşa, [izvorâte] din râvna voastră, care este de la Dumnezeu, dar şi a 
altora de aceeaşi opinie, adică a celor ce au râvnă pentru ortodoxie (…) 
[aşa că] m-am pregătit să las la o parte orice zăbavă şi orice şovăială, 

                                               
42 Vezi legat de aceasta cartea Pr. Constantin COMAN, Erminia, pp. 159-170. 
43 Ancoratus, pp. 47, 49. 
44 Ancoratus, p. 47. 
45 Ancoratus, pp. 47, 49. 
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să nu mă mai împotrivesc şi să nu mai amân a vă scrie despre credinţă. 
(…) asumâdu-mi, preaiubiţii mei fii, o asemenea propunere făcută în 
aceste solicitări, deloc puţine (…) şi văzând aceste multe rugăminţi 
unanime, am fost impresionat, şi în simţire, şi în cuget, şi am început 
să meditez cu luare aminte. Şi am hotărât că este bine să mă apuc iute 
de lucru, potrivit cererii din scrisorile voastre şi să scriu, fără a sta la 
îndoială, această scrisoare a mea – pentru a vă împlini dorinţa, deşi nu 
sunt priceput – [scriindu-vă] nu numai de bunăvoie, ci şi de nevoie, 
din pricina mărimii cererii voastre şi a celor dimpreună cu voi»46. 
 
Regăsesc credinţa Bisericii de până acum, după cum citim şi în 

lucrările Sf. Vasile cel Mare, un alt contemporan Sfântului Epifanie, că 
istoria Sfintei Scripturi este una reală, nu un mit, nu o alegorie, aşa cum 
afirmau diverse forme de dochetism de atunci şi din toate timpurile. 

 
«Aşadar, dacă nu există rai perceptibil, atunci nu există nici izvor; dacă 
nu există izvor, nu există nici râu; dacă nu există râu, nu există nici 
cele patru braţe ale lui; dacă nu există Feisonul, nu există nici Geonul, 
nu există nici Tigrul; dacă nu există nici Tigrul, nu există nici Eufratul; 
dacă nu există Eufratul, nu există nici smochin, nu există nici frunze, 
nu există nici Adam, nu există nici mâncarea [fructului], nu există nici 
Eva; dacă nu există Eva, nici din pom nu a mâncat; dacă nu a mâncat 
din pom, nici Adam nu există. Dacă nu există Adam, nu există nici 
oameni, iar din adevăr nu a mai rămas decât o poveste, iar toate sunt 
înfăţişate alegoric. Şi totuşi Adam există; căci noi de la el ne tragem, 
neam al lui fiind cu toţii, prin descendenţă, iar pe Adam îl vedem în 
mulţimea urmaşilor lui»47. 
«Aşadar noi toţi [ne tragem] în ordine de la mai înainte numitul Adam, 
iar şirul [descendenţilor] nu este întrerupt şi cele făcute de Dumnezeu 
nu sunt spuse în chip alegoric. Astfel, Adam există, şi există şi frunzele 
smochinului, şi smochinul, şi pomul cunoştinţei răului şi binelui, şi 
pomul vieţii în mijlocul raiului, şi şarpele, şi neascultarea, şi ascultarea, 
şi există şi râurile, şi există şi Eva, şi plăsmuirea: căci toate sunt cu 
putinţă la Dumnezeu, şi să le preschimbe pe cele nestricăcioase în 
nestricăciune, şi să le facă să rămână în nestricăciune pe cele de pe 
pământ. Şi să nu se mire nimeni: [Hristos] a venit şi ne-a arătat acest 
lucru, luând trup stricăcios, îmbrăcându-l în Dumnezeire şi arătându-l 
[astfel] nestricăcios. Căci cine-L va acuza pe Dumnezeu?». 
 

                                               
46 Ancoratus, pp. 49-51. 
47 Ancoratus, p. 187. 
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Regăsesc în lucrarea de faţă aceleaşi argumente, metode 
hermeneutice şi teologie biblică – afirmate de partea ortodoxă sau negate 
de partea eretică –, pe care le-am regăsit traducând omiliile Sf. Ioan Gură 
de Aur la Evanghelia după Ioan (contemporanul Sfântului Epifanie) sau 
citindu-le pe cele ale Sf. Chiril al Alexandriei. Această asemănare, departe 
de a-i micşora valoarea operei, îl arată pe Sfântul Epifanie în ce duh scrie 
şi gândeşte. 

Regăsesc afirmaţii „greu de înghiţit” pentru un modern, ca şi 
pentru contemporanii săi: Scriptura este exactă, există o „acribia” a 
Sfintei Scripturi în ceea ce priveşte definirea învăţăturilor dogmatice, 
acribie care are ca bază tocmai credinţa că Scriptura cuprinde discursul 
dumnezeiesc asupra lucrurilor48. Regăsesc răspunsul ortodox la 
întortocheata problemă hermeneutică dezvoltată de cei ce cred că prin 
puterea minţii şi prin înţelepciunea lumii pot dezlega antinomiile 
Scripturii şi tainele iconomiei lui Dumnezeu. 

 
«Dumnezeiasca Scriptură în toate spune adevărul. Este însă nevoie de 
înţelepciune ca să ştii că Dumnezeu [spune adevărul] şi să crezi în El 
şi în cuvintele Lui, [să le cunoşti] pe cele dăruite şi date de Dumnezeu 
şi pe cele ce vor fi, potrivit făgăduinţei, că învierea morţilor este întru 
desăvârşire. Căci orice erezie minte, pentru că nu a primit Duhul 
Sfânt, potrivit tradiţiei Părinţilor şi în sfânta şi universala Biserică a lui 
Dumnezeu”49. (…) «aceasta se întâmplă pentru că ei nu s-au împărtăşit 
de Duh Sfânt. Dacă cineva nu va primi Duh Sfânt, nu va putea spune 
că Iisus este cu adevărat Domn, cu adevărat Dumnezeu, cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu şi cu adevărat Împărat veşnic»50. 
 
Regăsesc, de asemenea, limbajul koine-ului biblic şi mentalul ebraic 

impregnat în fiecare fărâmă de text. Nu retorică, nu „sofistică”, nu 
filozofare pe cuvinte, pe care se pare că Sfântul Epifanie nu le-a preţuit 
foarte mult, ci evidenţă, realitate, cuvânt viu şi cu putere din descoperirea 
lui Dumnezeu. 

 
«Nu din altă parte dăm învăţătură, nici din cugetele noastre proprii, ci 
din viaţa noastră, adică din profeţi, din venirea Mântuitorului şi din 
iubirea Lui de oameni. Căci a venit, a venit Viaţa noastră şi, găsindu-
ne în rătăcire, lumină ni s-a arătat iarăşi. Şi fuseserăm noi, fuseserăm 

                                               
48 ἡ τῶν γραφῶν ἀκρίβειαν, Ancoratus, p. 55. 
49 Ancoratus, p. 199. 
50 Ancoratus, p. 53. 
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botezaţi în trufie, în huliri, în asemănările idolilor, în duhurile lipsite 
de Dumnezeu, în poruncile tuturor relelor. Şi pentru că acestea erau 
legate de mine fără voie (căci nu ceea ce voiam făceam, ci ceea ce 
uram mă grăbeam să fac, păcatul făcându-mi-se astfel slujitor), Tatăl 
cel sfânt L-a trimis pe Fiul Său cel sfânt şi, în mila Lui, m-a mântuit şi 
m-a scos din toate stricăciunile mele căci s-a arătat harul Domnului 
şi Mântuitorului nostru, învăţându-ne pe noi ca, lepădând lipsa de 
cucernicie şi poftele lumeşti, să trăim cu înţelepciune, cucernicie şi 
dreptate în veacul de acum, aşteptând fericita nădejde şi arătarea 
slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care 
S-a dat pe Sine pentru noi ca să ne izbăvească de toată fărădelegea 
şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor la fapte bune, ştergând 
zapisul ce era împotriva noastră, care ne era potrivnic, cu 
rânduielile lui, luându-l din mijloc şi pironindu-l pe cruce, 
dezbrăcând [de putere] începătoriile şi puterile, le-a dat de ocară în 
văzul tuturor, biruind asupra lor prin aceasta [i.e. cruce], sfărâmând 
porţi de aramă şi frângând zăvoare de fier, a arătat iarăşi lumina 
vieţii, întinzându-şi mâna, făcând cale, arătând scară către ceruri şi 
socotindu-ne din nou vrednici a locui raiul»51. 
 
Regăsesc, în cele din urmă, aşezate la sfârşitul cărţii, ca o 

mărturisire de credinţă a Sfântului Epifanie către posteritate – nu 
contează, în fond, atât de mult dacă unele părţi din crez au fost adăugate 
sau nu – formularea dogmatică a credinţei ortodoxe de la Sinoadele de la 
Niceea şi Constantinopol, cea care a rămas în Biserică până în ziua de 
astăzi52. Pentru Sfântul Epifanie acest simbol de credinţă „aşezat la finalul 
tratatului teologic nu este un rezumat al unui excurs academic, ci este 
încredinţat actului baptismal prin care ne îmbrăcăm, întreit, în Hristos”53. 

 
 «Rezumând», în cuvintele Sfântului Epifanie, «voi spune că 

mântuirea noastră se poate cuprinde în puţine cuvinte, peste tot fiindu-ne 
propovăduită o singură nădejde de înviere. Pe acestea necredincioşii nu le 
cred, cei cu rea credinţă le-au corupt, iubitorii de dispută nu le primesc, 
iar cei cu părere deşartă le resping. Însă tuturor Dumnezeu ar vrea să le 
ofere mila şi să le lumineze cugetele întunecate»54. 

 
 

                                               
51 Ancoratus, pp. 201-203. 
52 Ancoratus, pp. 331-337. 
53 Dragoş MARSANU, „Epifanie…”, p. 38. 
54 Ancoratus, p. 291. 


