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TRADUCERI

SF+NTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI 

Epistolele II [i III

introducere [i traducere de Drago[ DÂSC|

Introducere

Urât de du[mani pentru dârzenia sa, cinstit ca sfânt, dar neîn-

]eles de mul]i dintre cre[tini, Sfântul Chiril al Alexandriei (370/380-

444) a fost omul providen]ial pentru Ortodoxia niceo-constantino-

politan\, în calitate de conduc\tor principal al Bisericii în luptele

duse pentru triumful hristologiei ortodoxe1. Inten]ionat am folosit

sintagma „ortodoxie niceo-constantinopolitan\”, fiindc\ Chiril s-a

considerat – pe bun\ dreptate – „mo[tenitorul doctorilor anteriori

ai Bisericii”2, al Capadocienilor [i, mai ales, al Sfântului Atanasie, ve-

nerabilul s\u predecesor pe scaunul Alexandriei3. Opera Sfântului

Chiril este vast\, cuprinzând tratate dogmatice, omilii, exegeze la c\r-

]ile Vechiului [i Noului Testament, epistole. Din nefericire, în lite-

ratura teologic\ româneasc\ opera epistolar\ a Sfântului Chiril al

Alexandriei este aproape necunoscut\. Dac\ lucr\rile sale dogma-

tice [i exegetice s-au bucurat de aten]ia unor traduc\tori de valoare,

1  Cronologic, punctul de plecare al controversei hristologice din secolul al V-lea

îl constituie anul 428, când patriarhul de Constantinopol, Nestorie, a refuzat s\ se

dezic\ [i s\ îndrepte afirma]ia rostit\ de un cunoscut de-al s\u, preotul Anastasie,

cum c\ Maria nu poate fi numit\ N\sc\toare de Dumnezeu. În 429, Sfântul Chiril

[i-a exprimat nemul]umirea fa]\ de atitudinea lui Nestorie în Epistola pascal\. Cf.

Pr. prof. Ioan G. Coman, „{i Cuvântul trup S-a f\cut.” Hristologie [i mariologie

patristic\, Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1993, pp. 71-72.
2  Hans von Campenhausen, P\rin]ii greci ai Bisericii, traducere de Maria Mag-

dalena Anghelescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2005, p. 234.
3  Dorind s\ eviden]ieze importan]a major\ a Sfântului Chiril pentru victoria

Bisericii lupt\toare asupra ereziilor, p\rintele profesor Constantin Voicu remarc\: „El

este pentru nestorianism ceea ce a fost Sfântul Atanasie pentru arianism”. Cf. Arhid.

prof. dr. Constantin Voicu, Patrologie [i literatur\ postpatristic\, vol. II, Editura

Basilica, Bucure[ti, 2009, p. 63.
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precum P\rintele Dumitru St\niloae sau Olimp N. C\ciul\, episto-

lele sale au r\mas, pân\ în ziua de azi, netraduse în limba român\.

În Occident, cea mai bun\ edi]ie a scrisorilor chiriliene este in-

clus\ în primul tom al voluminoasei colec]ii „Acta Conciliorum Oecu-

menicorum”, realizat\ de Eduard Schwartz. Aceast\ edi]ie o dep\-

[e[te pe cea a lui Aubert (1683), reprodus\ în volumul 77 al „Patro-

logiei Graeca”, [i cuprinde optzeci [i opt de epistole (dintre care [apte-

sprezece îi sunt îns\ adresate lui Chiril). Se pare c\ s-au p\strat, în

principal, epistolele referitoare la controversa nestorian\, încât

pu]ine epistole ne-au parvenit din surse independente de docu-

mentele sinodale. Se p\streaz\ versiuni ale unor scrisori chiriliene

în siriac\, armean\, etiopian\, copt\4.

În acest num\r al revistei vom publica epistolele II [i III ale

Sfântului Chiril al Alexandriei, urmând ca într-un num\r viitor

s\ oferim [i traducerea integral\ a epistolei I, „C\tre monahi”, una

dintre cele mai importante din colec]ia chirilian\, dar [i una dintre

cele mai lungi. În epistola a II-a, Chiril îi scrie lui Nestorie, impul-

sionat fiind în acest sens de Papa Celestin al Romei care, într-o

scrisoare adresat\ patriarhului Alexandriei, î[i manifestase nemul]u-

mirea [i tulburarea fa]\ de omiliile rostite de Nestorie la Constan-

tinopol. Chiril dovede[te mult tact [i abilitate diplomatic\ neacu-

zându-l direct pe Nestorie, îns\ ar\tând c\ acele cuvinte care se pun

pe seama lui sunt deosebit de periculoase pentru mântuire: unii,

urmând acelor înv\]\turi, au ajuns s\-L considere pe Hristos instru-

ment (organon) [i unealt\ (ergaleion) a Dumnezeirii, om purt\tor

de Dumnezeu (anqrwpoj qeoforoj). De asemenea, Chiril subliniaz\

c\ nu numai el este contrariat, ci [i Papa Celestin (care i-a cerut s\

verifice temeiul informa]iilor privitoare la ceea ce propov\duie[te

Nestorie), [i episcopii împreun\ cu el; totodat\, mul]i episcopi ai R\-

s\ritului s-au ar\tat consterna]i de omiliile „atribuite” patriarhului

de Constantinopol. Chiril pune problema simplu: dac\ el (Nestorie)

este autorul acestora, nu ar fi mai u[or [i mai bine pentru to]i s\ recu-

noasc\ r\spicat [i în public c\ Sfânta Fecioar\ este „Theotokos”, pen-

tru ca cei mâhni]i s\ fie împ\ca]i, iar unitatea Bisericii restabilit\?

4  Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii cre[tine vechi grece[ti [i

latine, vol. II.2: „De la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu”, tra-

ducere de Hanibal St\nciulescu, Editura Polirom, Ia[i, 2004, p. 218.
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Epistola a III-a reprezint\ r\spunsul lui Nestorie la epistola lui

Chiril. Nestorie nu a r\spuns imediat, astfel c\ Chiril l-a trimis pe

preotul Lampon, care l-a „for]at”, dup\ cum se exprim\ patriarhul

Constantinopolului, s\ scrie acest r\spuns. A[a cum bine observ\

Hans van Loon, mesajul lui Nestorie poate fi rezumat în urm\-

toarea fraz\: „În ceea ce ne prive[te pe noi, de[i multe lucruri au

fost f\cute de cucernicia ta, nep\strând dragostea fr\]easc\, [totu[i]
pentru c\ se cuvine s\ vorbim mai degrab\ cu blânde]e, scriem cu

l\rgime de inim\ [i iubire în cuvântul de întâmpinare”5.

Epistola a II-a6

Chiril, episcopul, c\tre preacucernicul [i preaiubitorul de

Dumnezeu [i împreun\-lucr\tor7 episcop Nestorie: Bucur\-te întru

Domnul!8

B\rba]i cucernici [i vrednici de crezare au sosit în Alexandria;

ace[tia, a[adar, ne-au împ\rt\[it faptul c\ sfin]ia voastr\ sunte]i

extrem de iritat [i v\ folosi]i de orice mijloc ca s\ m\ lovi]i. Do-

rind s\ aflu ce a provocat nemul]umirea sfin]iei voastre fa]\ de mine,

ei mi-au r\spuns c\ ni[te alexandrini poart\ cu dân[ii epistola tri-

mis\ [de mine] sfin]ilor monahi [i c\ aceasta ar fi cauza care a n\s-

cut aceast\ ur\ [i nemul]umire a voastr\. Cu adev\rat, sunt foarte

uimit c\ sfin]ia voastr\ nu a]i luat în calcul lucrul în sine, [anume] c\
a existat confuzie în privin]a credin]ei, înainte ca epistola s\ fie scris\

de mine, [i anume din cauza a ceea ce s-a spus sau nu de sfin]ia

voastr\. Mai mult, pe când documentele [i chiar tâlcuirile erau pur-

tate încoace [i încolo, ne-am zb\tut dorind s\ îi îndrept\m pe cei

care o apucaser\ pe c\i gre[ite. C\ci unii au ajuns pân\ într-acolo

încât aproape c\ refuz\ s\ mai m\rturiseasc\ [faptul] c\ Hristos este

Dumnezeu, ci [afirm\] mai degrab\ [c\ El este] un instrument [i o

unealt\ a Dumnezeirii [i un om purt\tor de Dumnezeu. Ce este mai

departe de adev\r decât aceasta? A[adar, nemul]umirea noastr\ era

5  Hans van Loon, The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria, în col.

„Supplements to Vigiliae Christianae”, Brill, Leiden, 2009, p. 321.
6  Traducerea a fost f\cut\ dup\ P.G. 77.
7  În text: sulleitourgo.
8  Cairein (inf. act. prez. de la cairw, „a saluta”, „a se bucura”) – formul\ de

salut specific\ genului epistolar din perioada elenistic\.
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îndreptat\ c\tre cele pe care sfin]ia voastr\ le-a]i gr\it sau nu le-a]i

gr\it. C\ci eu nu m\ încred foarte în hârtiile care-s purtate de colo-

colo. Cum, a[adar, este posibil s\ p\strezi t\cerea când credin]a este

lovit\ [i atât de mul]i au fost du[i pe c\i gre[ite? Sau oare nu vom sta

înaintea scaunului de judecat\ al lui Hristos9? Oare nu ne vom ap\ra

împotriva acestei t\ceri inoportune, de vreme ce am fost orândui]i de

El s\ spunem ceea ce trebuie [spus]? Dar ce s\ facem acum? Fiindc\

Celestin, preacuviosul [i preaiubitorul de Dumnezeu episcop al

Romei, [i preaiubitorii de Dumnezeu episcopi împreun\ cu el i-au

denun]at, trebuie s\ m\ sf\tuiesc cu sfin]ia ta în privin]a documen-

telor înf\]i[ate aici, nu [tiu cum, dac\ sunt ele, în vreun fel sau nu,

ale sfin]iei voastre. C\ci au scris c\ sunt cu totul scandaliza]i. Cum

s\ ne purt\m cu cei care vin din toate Bisericile R\s\ritului [i mur-

mur\ împotriva acestor documente? Sau, poate, sfin]ia voastr\ crede

c\ mic\ este tulburarea care s-a produs în Biserici pe urma unor ast-

fel de înv\]\turi? Cu to]ii ne afl\m în chinuri [i munci pentru a-i aduce

înapoi la adev\r pe cei care au fost convin[i; nu pricep cum am

putea s\ gândim altfel. Când sfin]ia voastr\ sunte]i cel care a stâr-

nit aceast\ pricin\ de murmur, este drept s\ m\ mustra]i pe mine?

De ce striga]i împotriva mea f\r\ motiv? Oare nu mai degrab\ ar

trebui s\ v\ retrage]i declara]ia, pentru ca astfel s\ se pun\ cap\t unui

scandal care a cuprins toat\ lumea?10 C\ci chiar dac\ a sc\pat cu-

vântul, trecând, ca s\ zic a[a, din gur\ în gur\ printre oameni, to-

tu[i, s\ fie îndreptat prin cercetare [i s\ binevoie[ti a da o declara]ie

pentru cei care au fost scandaliza]i de tine, în care s\ o nume[ti pe

Maica lui Dumnezeu Sfânta Fecioar\, pentru ca, purtând de grij\

celor întrista]i [i având o înv\]\tur\ dreapt\, s\ aduni poporul în

pace [i în unitatea duhului. Dar s\ nu se îndoiasc\ sfin]ia voastr\ c\

nu suntem gata s\ p\timim toate [cele rele] pentru credin]a în Hris-

tos, atât încercarea întemni]\rii, cât [i moartea îns\[i. De fapt, ade-

v\rat î]i spun c\, pe când Atticus11, cel de fericit\ amintire, era înc\ în

via]\, o carte despre Sfânta [i cea deofiin]\ Treime a fost alc\tuit\

de mine, [carte] în care se afl\, de asemenea, un cuvânt despre În-

truparea Celui Unul N\scut, [care este] în armonie cu cele pe care

9   II Corinteni 5, 10.
10  skandalon oikoumenikon.
11  Atticus, patriarhul Constantinopolului (a murit pe 10 octombrie 425).
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le-am scris acum12. I-am citit-o lui, episcopilor, preo]ilor [i celor din-

tre credincio[i care au ascultat cu râvn\. Pân\ acum, nu am mai dat

nim\nui nici un exemplar. Prin urmare, probabil c\ atunci când

acest tratat va vedea lumina zilei voi fi acuzat din nou, fiindc\

micul cuvânt a fost scris chiar înainte de alegerea sfin]iei voastre.

Epistola a III-a13

Nestorie, c\tre preaiubitorul de Dumnezeu [i preasfin]itul Chiril,

cel împreun\ lucr\tor14 cu mine: Bucur\-te întru Domnul!

Nu este potrivit\ folosirea for]ei de c\tre cre[tini. Prin acest mod,

acum, datorit\ acelui preacucernic preot, Lampon, am fost con-

strân[i s\ scriem aceast\ epistol\, c\ci el ne-a spus multe despre

evlavia ta [i am ascultat multe. La sfâr[it, el nu a cedat, pân\ ce nu

a cerut o scrisoare de la noi [i am fost birui]i de puterea b\rba-

tului. C\ci m\rturisesc c\ am mare respect pentru r\bdarea cre[-

tin\ a fiec\rui om, de vreme ce Îl are pe Dumnezeu locuind în ea.

În ceea ce ne prive[te, de[i multe lucruri au fost f\cute de cucer-

nicia ta, nep\strând dragostea fr\]easc\, [totu[i] pentru c\ este ne-

cesar s\ vorbim mai degrab\ cu blânde]e, scriem cu l\rgime de inim\

[i iubire în cuvântul de întâmpinare. Trecerea timpului ne va ar\ta

care va fi rodul violen]ei preacinstitului preot Lampon.

Eu [i cei împreun\ cu mine te salut\m cu toat\ dragostea fr\]easc\.

12  „Este unanim acceptat\ p\rerea c\ arhiepiscopul se refer\ aici la Dialogurile

despre Treime. În mod tradi]ional, s-a crezut c\, prin Tratatul despre Întrupare,

Chiril se referea la Dialogul al VI-lea. De Durand aduce mai multe argumente în

favoarea ipotezei sale, cum c\ acest tratat este Despre Întrupare, scris la scurt

timp dup\ cele [apte Dialoguri despre Treime [i ad\ugat la ele, ca un apendice.

Aceasta ar însemna c\ lucrarea a fost scris\ cu câ]iva ani înainte de controversa

nestorian\.” Hans van Loon, op. cit., p. 260.
13  Traducerea a fost f\cut\ dup\ P.G. 77.
14  În text: sulleitourgo.


