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TRADUCERI

Sfântul Efrem Sirul,
IMNELE PERLEI (III-V)1
Cuvânt introductiv [i traducere de

Diac. dr. Ioni]\ APOSTOLACHE
Facultatea de Teologie Ortodox\, Universitatea din Craiova

Teologia mistic\ a „perlei” la Sfântul Efrem Sirul
Recomandat\ de o extraordinar\ capacitate de persuasiune, poezia imnografic\ sirian\ din primele veacuri a p\truns cu succes `n
corpul tradi]iei biserice[ti. Acest lucru s-a datorat, `n fapt, eficien]ei
dovedite pe frontul de contracarare a propagandi[tilor eretici, devenind astfel un veritabil vehicul al teologiei cre[tine. ~n acest context, poezia sirian\ a ajuns cea mai folosit\ form\ `n exprimare a
caracteristicilor definitorii ale spiritualit\]ii cre[tinismului oriental:
„simbolismul”, „ascetismul”, „individualismul” sau importan]a acordat\
imaginilor feminine (Sfântul Duh [i Maica Domnului)2. A[a se face c\,
prin caracterul ei cu totul special, imnografia aduce o contribu]ie foarte
important\ `n procesul de promovare a adev\rurilor de credin]\.
1

Continu\m traducerea noastr\ la Imnele Sfântului Efrem Sirul despre „perl\”,
ad\ugând primelor dou\, publicate `n „Teologie [i Via]\”, serie nou\, an XXII
(LXXXVIII), nr. 1-4, 2012, pp. 224-236, pe ultimele trei, dup\ varianta fran]uzeasc\ a
lui François Graffin, Les Hymnes sur la Perle, de Saint Ephrem, `n „Revue l’Orient
Syrien”, vol. 12, fasc. 2, 1967, pp. 129-149.
2
În studiul `ntocmit la traducerea celebrei lucr\ri Efrem Sirul. I. O introducere. II. Imnele despre Paradis, semnat\ de marele sirolog Sebastian Brock, p\rintele Ioan
Ic\ aminte[te despre cele „[apte teme proeminente”, `ntâlnite `n teologia P\rin]ilor sirieni: pogorârea Mântuitorului la iad, Hristos – Mirele Ceresc, Mântuirea ca
t\m\duire [i recuperare a paradisului, „Focul divin” al Duhului `n Sfintele Taine, `n]elegerea Sfintelor Scripturi [i naturii prin „ochiul luminos” al credin]ei [i leg\tura unitar\ dintre „cele trei biserici” (din cer, de pe p\mânt [i din suflet). Vezi: Sebastian
Brock, Spirituality in Syriac Tradition, SEERI Corespondence no. 2, Kottayam,
1989, pp. 37-48, apud Diac. Ioan I. Ic\, Sfântul Efrem, cre[tinismul siriac [i cealalt\ teologie, studiu introductiv la lucrarea lui Sebastian Brock, Efrem Sirul. I. O introducere. II. Imnele despre Paradis, Sibiu, Editura Deisis, 1998, pp. 8-9.
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~nc\ de la `nceput, trebuie cunoscut faptul c\, la origine, lirismului sirian a fost influen]at foarte mult de vechea poezie evreiasc\
de factur\ biblic\. Este evident\ `n acest sens preocuparea imnografilor sirieni pentru reconstituirea poetic\ a principalelor evenimente
din iconomia mântuirii, pornind de la textul Scripturii, folosindu-se
de versul narativ sau de forma dialogic\. „Aceste poeme dialogice –
spune Sebastian Brock – au menirea de a fi reactivate, pentru a
putea fi folosite `n scopul educa]iei religioase, de vreme ce cuprind
`nv\]\minte profunde, bazate pe textele biblice. (…) Din acest punct
de vedere, poe]ii sirieni au un dar `n folosirea imaginilor din via]a de
zi cu zi, `n scopul prezent\rii `ntregului curs al istoriei mântuirii”3.
Putem reg\si astfel mai multe elemente de con]inut `mprumutate din
spa]iul iudaic. De exemplu, versurile siriene, grupate dou\ câte dou\,
formeaz\ o fraz\ metric\, compatibil\ cu paralelismul din versifica]ia evreiasc\. Tot `n acest sens, amintim c\ strofele din poezia
siriac\, caracterizate prin ordonarea lor alfabetic\, imit\ structura
metric\ `ntâlnit\ la anumi]i psalmi sau `n Plângerile lui Ieremia. Cu
toate acestea, num\rul determinat de silabe `ntâlnite `ntr-un vers `n
poezia siriac\ nu-[i g\se[te corespondent `n lirismul ebraic. Mai
mult, speciali[tii sesizeaz\ faptul c\ p\rin]ii sirieni nu f\ceau
foarte bine diferen]a `ntre vocalele lungi [i scurte `ntâlnite `ntr-un
vers. Acest aspect s-ar fi datorat faptului c\ limba siriac\ nu men]inea decât foarte rar vocalele scurte `ntr-o silab\ deschis\4.

Simbolismul poeziei efremiene
Mesajul teologic transmis de poezia sirian\ a fost `n primul rând
unul de coloratur\ simbolistico-mistic\. Aceast\ manier\ de abordare constituie elementul cheie `n structura imnografiei primelor
veacuri cre[tine. ~n felul acesta, putem vorbi despre o profund\ abordare biblic\ `n versuri, imnele sau `nsemn\rile p\rin]ilor sirieni constituind, laolalt\, un important demers de transmitere a adev\rurilor
de credin]\ `n starea lor cea mai pur\. Cel mai concret exemplu `n
acest sens este opera Sfântului Efrem Sirul. Prin `nsemn\rile sale,
Sfântul P\rinte a reu[it s\ se p\streze, `n cel mai original mod cu
3

Sebastian Brock, The Syriac Orient: a third „lung” for the Church?, in OCP,
nr. 1, 2005, p. 9.
4
R. Duval, op. cit., pp. 10-11.
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putin]\, departe de st\pânirea [i domina]ia conceptului grecesc. Despre el se poate spune c\ „este unul din teologii care au folosit
poezia ca vehicul principal pentru teologie. Datorit\ manierii `n care
s-a dezvoltat studiul teologiei `n Apus, uit\m adesea c\ poezia poate
constitui un mediu propice `n constituirea scrierilor teologice. Datorit\ faptului c\ poezia teologic\ folose[te o form\ literat\ prin care,
`n mod instinctiv, se retrage din fa]a mult prea elaboratelor defini]ii
dogmatice, este capabil\ s\ prezinte o viziune teologic\ dinamic\,
`ndemnând tot timpul cititorul s\ treac\ dincolo de `mbr\c\mintea
exterioar\ a cuvintelor, la semnifica]ia `n]elesului [i adev\rului pe
care `l caut\”5.
Limbajul simbolic reprezint\ pentru P\rin]ii sirieni principalul
mod de exprimare `n dialogul cu Dumnezeu, alimentându-se de cele
mai multe ori din litera Scripturii. El este compact, oferind o perspectiv\ deschis\ asupra problematicii abordate6. ~n cazul Sfântului
Efrem Sirul, tipologia nu poate fi conceput\ la modul singular. Ea
este `nt\rit\ de simboluri [i explicitat\ printr-o intens\ manifestare
sacramental\. ~n acest context, trei elemente esen]iale se descoper\
spre `n]elegerea gândirii [i abord\rii sale imnografice: tipul, simbolul [i taina. ~n viziunea sirologului englez Robert Murray, aceast\
triad\ de termeni reprezint\ „interpret\ri (`n contextul potrivit) ale
cuvântului raza, care fusese deja `mprumutat din limba persan\ `n
aramaic\, cu `n]elesul de «tain\ `mp\r\teasc\», apoi cu cel de «tain\
dumnezeiasc\», a[a cum i-a fost descoperit lui Daniel. Pe de alt\
parte, termenul μιστηριον a devenit principala interpretare `n limba
greac\, `n uzul cre[tin fiind identificat cu cuvântul Mântuitorului
despre «tainele ~mp\r\]iei cerurilor» [i, la Sfântul Apostol Pavel, cu
trimitere la «taina» planului dumnezeiesc derulat `n istorie. ~ntrucât
5

Sebastian Brock, The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of Saint
Ephrem, Cistercian Studies, 1992, p. 160.
6
Mircea Eliade spune, `n acest sens, c\ „simbolismul ofer\ o nou\ valoare
unui obiect sau unei activit\]i, f\r\ s\ prejudicieze imediata sa valoare. Aplicat la
obiecte sau ac]iuni, simbolismul le face deschise; gândirea simbolic\ deschide f\r\
vreo minimalizare sau surclasare valoric\ a ei: din aceast\ perspectiv\ nu avem
de-a face cu un univers `nchis, `ntrucât nimic din acesta nu exist\ separat de el;
toate sunt ]inute laolalt\ de un sistem compact de coresponden]\ [i asem\nare”.
Mircea Eliade, Images & Symbols. Studies in Religious Symbolism, New York, 1969,
p. 178.
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aceast\ perspectiv\ depinde `n mod esen]ial de credin]a c\ Vechiul
Testament a fost `ndreptat `ntotdeauna c\tre Hristos, μιστηριον/raza a
devenit cel mai potrivit cuvânt pentru «Hristos ca u[\», al c\rui
`n]eles s-a descoperit `n chipurile vechitestamentare, descoperite
prin cuvântul τυπος, preluat `n siriac\ prin ]upsa”7.
Pornind de la aceste repere, Sfântul P\rinte reu[e[te s\-[i construiasc\ `ntregul s\u sistem hristologico-mistic. Viziunea sa teologic\
este str\b\tut\ de la un cap\t la altul de o continu\ descoperire teandric\ a raportului timp-ve[nicie. ~n centrul acestei `ntrep\trunderi,
Sfântul P\rinte a[az\ actul ~ntrup\rii, Patimile [i ~nvierea. ~n virtutea acestei convingeri, el afirm\ c\ Hristos este „Domn al simbolului”8, „expresia tuturor simbolurilor, `n care se odihnesc to]i”9. Pornind de la aceast\ premis\, opera Sfântului P\rinte constituie, aproape
integral, o mare de simboluri concentrate spre atingerea unui ]el
unitar, [i anume comuniunea des\vâr[it\ cu Dumnezeu.
A[adar, evaluându-l `n contextul epocii sale, putem spune c\
„importan]a Sfântului Efrem st\ `n faptul c\ este singurul scriitor
major reprezentativ pentru cre[tinismul semitic-asiatic, `n forma sa
neelenizat\ [i neeuropenizat\. ~n acela[i timp `ns\, chiar dac\ Sfântul Efrem activeaz\ la distan]e considerabile `n spa]iu de contemporanii s\i, Sfin]ii Atanasie, Vasile [i cei doi Grigorie, `n limbaj, `n
modurile de exprimare [i `n felul de gândire, `n esen]\ el este una cu
ei `n ceea ce prive[te `n]elegerea misterului Treimii [i al ~ntrup\rii.
Astfel, Sfântul Efrem este un scriitor care poate servi `n mod str\lucit ca leg\tur\ [i punct de `ntâlnire `ntre cre[tinismul european, pe
de o parte, [i cre[tinismul asiatic [i african, pe de alt\ parte. Pentru
cei a c\ror tradi]ie cre[tin\ e de provenien]\ european\, Sfântul Efrem
furnizeaz\ o inovatoare contrabalansare a unei tradi]ii de cercetare
teologic\ excesiv cerebral\, `n timp ce pentru cre[tinii asiatici [i
africani, Sfântul Efrem este singurul mare P\rinte al Bisericii [i mare
teolog, ale c\rui scrieri poetice sunt u[or accesibile, f\r\ a reclama
o cunoa[tere prealabil\ a tradi]iei [i filosofiei grece[ti”10.
7

Robert Murray, The Theory of Symbolism in St. Ephrem’s Theology, `n „Parole
de l’Orient”, vol. VI et VII, 1975-1976, pp. 3-4.
8
H. Fid. 9, 11 („Imnele despre credin]\”), apud Ibidem.
9
EC 1, 1 („Imnele despre Biseric\”), apud. Ibidem.
10
Sebastian Brock, Ochiul luminos..., p. 27.
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Perla [i `n]elesurile ei `n teologia sirian\
Perla se num\r\ printre temele de referin]\ `n teologia sirian\.
Prezen]a ei `n teologia sirian\ este una, am putea spune, de mare
prestigiu. ~mbr\când o valoare multisimbolistic\, perla a circulat frecvent `n `nsemn\rile p\rin]ilor imnografi din acest areal, la loc de cinste
aflându-se, f\r\ `ndoial\, Sfântul Efrem Sirul. ~n ceea ce `l prive[te,
simbolistica perlei vine [i completeaz\ o palet\ mai larg\ de tipuri
[i de m\rturisiri, ajutând [i `mbog\]ind gândirea sa plurivalent\. Acest
lucru este confirmat `n special prin pozi]ionarea sa hristologico-mistic\. La scar\ larg\, perla ocup\ locul cel mai de frunte `n simbolistica efremian\11, fiindu-i dedicate o serie de cinci imne de o covâr[itoare frumuse]e teologic\12.
Simbol al bog\]iei prin sine `ns\[i, perla se g\se[te foarte rar
`n apele M\rii Ro[ii, ale Golfului Persic sau ale Oceanului Indian.
Legenda ei este binecunoscut\ popoarelor semitice, n\scându-se din
fulgerul care, c\zând din cer, p\trunde apa m\rii [i love[te scoica din
abis. Simbolismul ei poate fi g\sit `n scrierile gnosticilor sau maniheilor, care circulau la mijlocul secolului al IV-lea `n regatul sirian
Oshorme. ~n cazul P\rin]ilor sirieni, imaginea perlei a fost `ntrebuin]at\ pentru a descrie frumuse]ea actului ~ntrup\rii. La Sfântul Efrem,
perla este, `nainte de toate, simbolul credin]ei: „Asemenea perlei,
credin]a este un dar care se pogoar\ din `n\l]imea cerului, asemenea luminii, imposibil de realizat prin mijloace omene[ti, care nu se
poate dobândi `n urma unui proces ra]ional, `ndr\zne] [i periculos.
Cu toate acestea, credin]a impune o permanent\ d\ruire, câteodat\
suferin]\, `ntotdeauna deschidere [i simplitate. Este darul cel mai
pre]ios care trebuie p\strat cu orice cost”. Dincolo de acest aspect,
Sfântul P\rinte recunoa[te c\ „simbolurile perlei sunt infinite, precum marea”13.
~ntre numeroasele ei `n]elesuri mistice, simbolul perlei vine s\
`nt\reasc\ teologia dogmatic\ a Tainei Sfântului Botez, legând-o inseparabil de cele mai importante evenimente ale mântuirii obiective:
Moartea [i ~nvierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prezent\ chiar
11

Robert Murray, The Theory of Symbolism..., p. 8.
François Graffin, op. cit., pp. 129-149.
13
Ibidem, pp. 130-131, 134.
12
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`n operele cu autor anonim din primele dou\ veacuri cre[tine14,
nestematul face subiectul unora dintre cele mai frumoase imne ale
tradi]iei siriene. Cel mai de seam\ [i, totodat\, cel mai priceput
autor r\mâne, f\r\ `ndoial\, Sfântul Efrem Sirul, poetul din Nissibis.
Folosind frecvent impactul descrierilor analogice, Sfântul P\rinte reu[e[te `n Imnele dedicate Perlei s\ contureze un splendid tablou simbolistico-dogmatic, descoperind `n versuri frumuse]ea Tainei Baptismale. ~n acest context, simbolismul perlei ~l descoper\ `n primul rând
pe Hristos, pentru Care cel ce urmeaz\ s\ fie botezat se scufund\ `n
adâncurile m\rii. Imaginea este `nt\rit\ de verbul mad, care `nseamn\ `n siriac\ „a cufunda”, „a fi botezat”. ~n al doilea rând, perla face
trimitere la Adam, ca exponent al `ntregului neam omenesc, ap\sat
de robia p\catului [i a mor]ii, pentru care „Hristos ~nsu[i Se scufund\
[i Se aduce `n propriul S\u botez”. Nu `n cele din urm\, `n gândirea
Sfântului Efrem, perla simbolizeaz\ `ntreaga Biseric\, sp\lat\ [i `nnoit\ prin Sângele Crucii.
Legat de primul simbolism, cel al afund\rii omului `n apa baptismal\, Sfântul P\rinte „introduce perla `n contextul baptismal,
printr-un pasaj de o minunat\ complexitate, care poate fi interpretat
pe trei nivele diferite, gra]ie folosirii cu `n]eles dublu a termenilor
shlihe – cu sensul de «gol» [i «Apostol» – [i «mad» – cu `n]elesul de
coborâre [i botezare”15. Iat\ ce spune acesta: „Shlihe (om dezbr\cat, gol/Apostolii) s-au cufundat pentru a te g\si, o, Perl\. C\ci nu
vreun rege te-a f\cut cunoscut\ neamului omenesc,/ ci shlihe (Apostolii), biete pescar Galilean”16.
Dimensiunea simbolistico-mistic\ a Botezului `n teologia sirian\
reu[e[te s\ armonizeze perfect capacitatea de descriere vizual\ [i
`n]elesul problematicii mistagogice. A[a se face c\ imaginea baptismal\ a „perlei” se completeaz\ [i se `nt\re[te prin prezen]a incandescent\ a Sfântului Duh. Potrivit unei vechi tradi]ii orientale, „atunci
când lumina love[te scoica, p\trunzând prin apele m\rii, aceasta se
deschide, urmare a acestei minunate conjug\ri dintre foc [i ap\”.
14

Dup\ sirologul englez Sebastian Brock, prima scriere `n care se reg\se[te
simbolul perlei este „Faptele lui Toma”, lucrarea cu autor anonim din sec. al II-lea.
S.P. Brock, Some Important Baptismal Thems in the Syriac Tradition…, p. 200.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
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Acest minunat tablou este redat cu m\iestrie de Sfântul Efrem Sirul,
care, `n rândurile celor cinci poeme ale sale despre „Perl\”, a[az\ `n
lumin\, prin analogii [i simboluri, caracterul hristologico-mistic al
cadrului baptismal. El arat\ astfel c\ Hristos-Perla S-a n\scut „prin
venirea Focului Sfântului Duh peste Preasfânta Fecioar\, scoica
cea aleas\”17. Consecin]a acestei coborâri mântuitoare este exprimat\ de Sfântul P\rinte prin trei imagini sugestive, simbolizând: „moartea, `nvierea [i noua via]\ `nceput\ `n Hristos”.

Cu privire la traducerea noastr\
Traducerea profesorului Graffin este `nso]it\ de o valoroas\
introducere, prin care aduce mai multe l\muriri referitor la elementele de form\ [i fond ale acestor imne. ~n acest sens, este amintit faptul
c\ cele cinci Imne ale Perlei reprezint\ un epilog al mult mai complexei alc\tuiri poetice Despre credin]\ – De fide (87 de imne).
Tot aici se aminte[te c\ prima variant\ tradus\ a textului siriac a
fost publicat\ `n latin\ de J.S. Assemani, `n Editio Romana, Pars
syriaca III, 1743, pp. 150-158. Graffin aminte[te, de asemenea, [i despre traducerile ulterioare, men]ionând aici pe cea englezeasc\ a
lui J.B. Morris, Select Works of S. Ephrem the Syrian, Oxford, 1847,
pp. 84-98, dar [i pe cea a lui J. Gwynn, Selections..., Oxford, 1898,
pp. 293-301. Textul folosit de Graffin a fost `ns\ unul german, semnat de marele cercet\tor [i orientalist Edmund Beck, `n colec]ia
„Corpus Scriptorul Christianorum Orientalium” (CSCO), vol. 154 (pentru textul siriac, pp. 248-262) [i vol. 155 (pentru textul german,
pp. 211-223)18. De men]ionat este c\ textul profesorului Graffin este
primul publicat `n limba francez\.
Structura metric\ a textului este de 13 sau 16 strofe pentru fiecare imn, cu 10 versuri pentru fiecare strof\ [i patru silabe pentru
fiecare vers. ~n ceea ce prive[te analiza con]inutului, traduc\torul
men]ioneaz\ de la bun `nceput c\ nu a avut `n vedere o integrare
patristic\ a ideilor descoperite pe parcursul textului, urm\rind mai
degrab\ s\ prezinte aceste imne [i s\ arate „cum a fost exploatat
17

Idem, The Holy Spirit in the Syrian Tradition…, p. 30.
„Aceast\ edi]ie, noteaz\ François Graffin cu referire la textul folosit, are meritul de a fi f\cut\ dup\ cel mai vechi manuscris: Britsh Museum, AD. 12176, din
secolul V/VI, singurul complet [i cel mai lizibil, spre deosebire de manuscrisele
de la Vatican 111-522 [i 113-552, folosite de Assemani, `ns\ având câteva lacune.”
François Graffin, op. cit., pp. 129-130.
18
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fondul comun al simbolurilor [i legendelor cunoscute `n timpul Sfântului Efrem Sirul”19.
~n ceea ce ne prive[te, am pornit `n analizarea acestei teme urm\rind `n general trimiterile hristologico-baptismale desprinse din
con]inut. Ulterior, din dorin]a de a scoate la lumin\ statutul teologico-mistic al perlei, am optat pentru o traducere integral\ a textului,
folosindu-ne de varianta sus-men]ionat\. Tot `n acest sens, am `ncercat s\ pozi]ion\m traducerea noastr\ `n contextul scripturistic impus
prin trimiterile [i asocierile f\cute de Sfântul Efrem, urm\rind totodat\ [i linia impus\ de traduc\torul francez.

IMNELE PERLEI
Imnul al III-lea: Perla, `mbr\cat\ fiind `n lumin\,
deschide Evei [i celorlal]i Raiul
1.
Nu o s\ te judec\m,
O, perl\,
Dup\ a ta goliciune;
Ci dup\ a ta dragoste,
C\ci vânz\torii te-au dezbr\cat de hainele tale,
Nu pentru a te necinsti,
C\ci ve[mântul t\u este de lumin\20
19

Ibidem.
Simbolistica ve[mântului de lumin\ este, de asemenea, la loc de cinste `n
tradi]ia teologiei siriene din primele veacuri. La Sfântul Efrem, de pild\, ea devine
indispensabil\ `n constituirea „hristologiei `mbr\c\rii cu trup” (lebeš pagrā). R\d\cina acestui simbolism este evident paradisiac\. Astfel, conform tradi]iei, protop\rin]ii Adam [i Eva au pierdut acest ve[mânt odat\ cu c\derea `n p\catul neascult\rii. El a fost restituit de Mântuitorul Hristos `n momentul Botezului S\u `n apele
Iordanului. „Hristos a a[ezat ve[mântul de slav\/lumin\ `n râul Iordan, f\cându-l
disponibil, `n contextul timpului sacru, fiec\rui cre[tin botezat. {i dac\ aceast\
hain\ este p\strat\ `n stare de cur\]ie, ea va deveni o realitate a Eshatonului. A[ezat\ ca punte de leg\tur\ `ntre cele dou\ entit\]i temporale, din aceast\ lume [i
din cea viitoare, ve[mântul de slav\ este identificat cu haina de nunt\ din «Pilda
celor zece fecioare» (Mt. 28)”. Sebastian P. Brock, Some Distinctive Features in
Syriac Liturgical Texts, in R.R. Ervine (ed.), Worship Traditions in Armenia and
the Neighboring Christian East, An International Symposium in Honor of the 40th
Anniversary of St Nersess Armenian Seminary, Avant: Treasures of the Armenian
Christian Tradition 3, Crestwood, NY, 2006, p. 143.
20
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{i s\la[ul t\u este `ntru slav\,
O, preacurat\.
2
Apoi, goal\ fiind,
Blestemat cel ce a aruncat,
Goliciunea, p\r\sindu-o!
~ns\ [arpele nu a putut s\ te dezbrace de slava ta,
C\ci, prin `nchipuirile tale,
~n Rai, femeile
Sunt `mbr\cate `n lumin\.
3.
Perla, simbol al credin]ei, este apanajul Etiopiei
Cu adev\rat singure preastr\lucitoare
Sunt perlele,
~n Etipia, a[a cum s-a scris,
~n Etiopia, la oamenii cei negri,
Cine te-a dat atunci?
S\ fie Acela Care a a[ezat
Lumina neamurilor,
La etiopieni [i la indieni.
4.
Eunucul din Etiopia,
Din carul s\u
~l v\zu pe Filip:
~ntâlnirea celui cu pielea neagr\21
Cu mielul de lumin\
Avu loc `n timp ce (eunucul)
Citea printre rânduri.
{i acesta fu botezat,
Apoi, `mbr\cat `n lumin\.
{i str\lucind, se `ntoarse la credin]\22.
21

Culoarea neagr\ a tenului este asociat\ de Sfântul Efrem cu `ntunericul `n
care z\cea con[tiin]a `ntunecat\ de p\catul str\mo[esc. A[a se face c\ famenul
nu putea `n]elege de unul singur adev\rul tainelor dumnezeie[ti desprinse din
rândurile Scripturii.
22
Fapte 8, 26-40.
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5.
Ace[tia au fost instrui]i [i `nv\]a]i,
C\ci negri (`ntuneca]i) fiind negrii,
Au fost f\cu]i albi.
Etiopienii,
Care sunt negri,
S-au f\cut perle
Pentru Fiul lui Dumnezeu,
Pe care le oferi Tat\lui:
Diadem\ str\lucitoare
Venit\ din ]inuturile Etiopiei23.
6.
La regina din Saba
A venit ca o oaie
~n ]inutul lupilor
Lampa adev\rului,
Cea dat\ odinioar\ prin Solomon.
~ns\, murind,
S-a f\cut pe Sine pâine luminoas\,
~n timp ce ace[tia (etiopienii) s-au f\cut din nou `ntuneric,
Ca la `nceput24.

23

În aceste strofe, Sfântul P\rinte reu[e[te foarte bine s\ transpun\ cromatic
ideea dogmatic\ a parcursului de la `ntunericul p\catului la lumina vie]ii, stare
dobândit\ prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu. În felul acesta, omul este luminat [i
sfin]it prin Taina Sfântului Botez: „Boteza]ii, care urc\ (din Ap\), sunt sfin]i]i, iar cei
`nsemna]i (cu Untdelemn) coboar\ `n ea ierta]i. Adam [i-a pierdut dintr-o dat\
ve[mântul slavei lui, iar voi a]i `mbr\cat dintr-o dat\ ve[mântul Lui” (Imnele Ar\t\rii Domnului, edi]ia a II-a, traducere [i prezentare de Diac. Ioan I. Ic\, Editura
Deisis, Sibiu, 2010, p. 159; H. Epif. 6, 9).
24
Simbolul luminii este frecvent `ntâlnit `n opera Sfântului Efrem. În cele mai
multe `nsemn\ri ale sale, lumina Îl reprezint\ pe Hristos. El este „Soarele cel de
sus” sau „R\s\ritul r\s\riturilor”. În contextul enun]at, Sfântul P\rinte face trimitere
la lumina Legii Vechi, purtat\ odinioar\ `n Cetatea din Saba de `mp\ratul Solomon.
Fiind chip al bun\t\]ilor viitoare, ea s-a f\cut „pâine luminoas\” pentru cei credincio[i, p\gânii – prezenta]i aici ca „cei negri”, etiopienii” – au r\mas `n aceea[i stare,
„ca la `nceput”. Întruparea va amplifica `ns\ aceast\ raz\ de lumin\ `n mijlocul p\gânilor, lucru ar\tat de poetul sirian `n urm\toarea strof\.
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7.
Aceast\ raz\,
Ce a coborât
Cu binecuvântare
~n mijlocul tenebrelor,
~[i p\streaz\ str\lucirea
Pân\ la venirea
Noului „R\s\rit”,
Care, `ntâlnind lumina
~n aceast\ raz\,
Lumineaz\ neamurile25.
8.
O mic\ perl\ s-a f\cut deajuns pentru bog\]ia coroanei,
dup\ cum smerenia lui Hristos l-a mântuit pe Adam.
Dup\ cum `n mare
Sunt pe[ti de toate felurile
{i de toate m\rimile,
{i dup\ cum unii sunt atât de mari,
Cât de mici s-au f\cut cu to]ii!
Datorit\ ]ie, mic\ perl\,
Coroana s-a f\cut atât de mare,
Dup\ chipul Fiului,
25

Sensul prefigurativ al luminii, `nt\rit\ `n iconomia Vechiului Testament prin
simbolul „stâlpului de foc” (Ie[. 13, 20-22), al „rugului aprins” (Ie[. 3, 3-4) sau al
„muntelui de foc” (Ie[. 19, 18), se concretizeaz\ `n persoana Logosului `nomenit,
Acesta fiind, prin urmare, „noul R\s\rit” sau „R\s\ritul cel de sus” (cum se arat\
`n Troparul Na[terii Domnului: „(...) cei ce slujeau stelelor de la stea au `nv\]at s\
`nchine }ie, Soarele drept\]ii, [i s\ Te cunoasc\ pe Tine, R\s\ritul cel de sus”). Mai
mult, aceast\ idee este preluat\ `n Liturghia cre[tin\ din primele veacuri. A[a se
face c\, „`n toiul nop]ii pascale, când domne[te `nc\ `ntunericul, lumea se afl\,
`n mod simbolic, cufundat\ `n haosul originar, `n dezordinea Facerii. Când este
aprins\ lumânarea pascal\, lumina Învierii veste[te na[terea unei ere noi. Noile
ceruri [i noul p\mânt nu exist\ `nc\, dar timpul sfin]it prin s\rb\toare preveste[te vremuri eterne. Prima flac\r\ a focului nou este diminea]a unei zile `n care
moartea nu mai exist\”. Maurice Cocagnac, Simboluri biblice. Lexis Teologic, traducere din francez\ de Mihaela Sl\vescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1997, pp. 43-44.
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Care S-a f\cut mic,
Pentru a-l `n\l]a pe Adam26.
9.
Pentru cap, tu e[ti coroan\,
Pentru ochi, e[ti frumuse]e,
Pentru urechi, podoab\,
Zidire a m\rii,
O, vecin\ a p\mântului,
Vino [i te s\l\[luie[te
Aproape de ureche.
C\ci urechea dore[te,
Dup\ cuvântul vie]ii,
Asemenea ]ie.
10.
~n ureche este cuvântul27,
~ns\, `n afar\,
S\l\[luie[te perla.
Datorit\ ]ie, urechea s-a f\cut str\lucitoare,
~ns\ prin tine ea se [lefuie[te,
26

De[ertarea Fiului lui Dumnezeu de Slava Sa [i a[ezarea `n mijlocul crea]iei
l-a ridicat pe Adam din moarte la via]\ [i, prin el, `ntregul neam omenesc. Aceast\
realitate ontologic\ este exprimat\ de Sfântul Efrem prin intermediul valorii pe
care perla, de[i atât de mic\, o confer\ coroanei regale.
27
Se poate vorbi aici despre o „`ntrupare a Logosului `n ureche”, dar [i `n limbajul omenesc. Acest aspect este surprins de sirologul englez Sebastian Brock `ntr-unul
dintre comentariile sale cu privire la imnele efremiene: „Cum ar putea fiin]ele
create s\ gl\suiasc\ despre Dumnezeire, bine[tiut fiind faptul c\ mintea omului nu
este capabil\ s\ dep\[easc\ limitele ontologice a[ezate `ntre crea]ie [i Creatorul ei?
Sfântul Efrem sugereaz\ c\ numai `ntr-o t\cere sfânt\ acest lucru este cu putin]\.
În acest sens, el ofer\ urm\toarea solu]ie, ar\tând c\ Dumnezeu, mi[cat de iubire
pentru crea]ia Sa, a trecut El Însu[i peste aceast\ piedic\ [i a intrat `n lumea creat\,
binevoind s\ fie vestit [i descris `n limbajul omenesc `n Biblie. Acestea le-a rânduit `nainte de a Se `ntrupa `n firea omeneasc\ sau, `ntr-o alt\ omilie a Sfântului
Efrem, «Dumnezeu S-a `mbr\cat `n nume», sau `n metafore, `n Vechiului Testament, [i
mai pe urm\ «S-a `mbr\cat cu trup», la Întrupare”. Sebastian Brock, „Introduction”,
Ephrem the Syrian, Selected poems, vocalized Syriac with English translation, introduction and notes by Sebastian P. Brock and George A. Kiraz, Brigham Youg University Press, Provo, Utah, 2006, p. 16.
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Deschizându-se28
Pentru cuvântul adev\rului.
Ea are prin oglind\
Frumuse]ea cuvântului,
Contemplat\ `n a ta frumuse]e.
11.
De la tine a `nv\]at
Cât de nepre]uit
Este Cuvântul Celui Prea`nalt.
Urechea este frunza,
Trupul este arborele,
{i tu, o, perl\, la mijloc,
Tu e[ti un rod al luminii.
Nu este oare sânul
Care d\ zilei lumin\,
Fiind simbolul t\u?
12.
Prin tine, o, perl\,
S-a asem\nat
~mp\r\]ia
~n care fecioarele29,
Toate cele cinci care au intrat,
S-au `mbr\cat
~n lumina candelelor lor.
Ele s-au asem\nat ]ie,
Fiind luminoase,
}ie, celei acoperite de lumin\.
13.
Cine ar da, oare,
O perl\
Unui cer[etor?

28

Cf. Mt. 13, 45: „asemenea este `mp\r\]ia cerurilor cu un negu]\tor care caut\
m\rg\ritare bune” [i Mt. 25, 1-2: Pilda celor zece fecioare.
29
Cf. Mt. 25, 1-12.
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C\ci, dac\ s-ar `mpodobi cu ea,
Aceasta nu i s-ar potrivi.
C\ci, mai ales, f\r\ de plat\,
Prin ea se dobânde[te credin]a,
Care `mbrac\ `n `ntregime
Toate m\dularele
Firii omene[ti30.
14.
Femeia ce abia a n\scut,
Nici chiar pentru aur
Nu `[i `nstr\ineaz\ perla.
Da, ar fi o mare ru[ine
S\ te afunzi `n noroi
Aruncând perla ta
Pe nimic.
C\ci `n m\rg\ritarul vremelnic
Vedeam perla
Cea f\r\ de ani31.
15.
Aici, jos, perla e a[ezat\ `ntr-o pung\
Sau, mai bine, pe un inel
Sau `ntr-un cuf\r `nchis.
{i stând `n spatele u[ii,
Sunt `nc\ [i mai multe u[i,
Fiecare cu lac\te,
{i cu chei pentru fiecare.
~ns\ la tine,

30

Virtutea credin]ei este deta[at\ de noroiul patimilor [i de cei care vie]uiesc
[i se complac `n murd\ria p\catelor s\vâr[ite. În felul acesta, Sfântul P\rinte se
exprim\ cu privire la valoarea nestric\cioas\ a credin]ei, ea fiind aceea care acoper\ „`n `ntregime, toate m\dularele firii omene[ti”.
31
Continuând ideea strofei anterioare, poetul sirian a[az\ mai presus decât toate
bunurile trec\toare valoarea inefabil\ a credin]ei.
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Perla este pecetluit\ de Cel Prea`nalt,
Care pe toate le [tie32.

Imnul al IV-lea
1-3:
Credin]a nu este un merit personal, ci un dar de la Dumnezeu.
Tâlharul (socotea) c\ dobândise
Credin]a33.
~ns\ credin]a era `ntru dânsul,
A[ezându-l
~n Paradis34.

32

Dup\ F. Graffin, `n]elesul acestor cuvinte descoper\ un raport antitetic, ar\tând `n mare superioritatea valorii bun\t\]ilor celor ve[nice fa]\ de efemeritatea
celor stric\cioase. „Perla p\mânteasc\, pe care nu dorim s\ o pierdem sau s\ o arunc\m [i pe care o p\str\m cu atâta grij\, este mai pu]in pre]ioas\ decât perla cea
cereasc\, [tiind din credin]\ ([i din lucrurile ce ni se descoper\ prin credin]\) c\
Dumnezeu o are `n grij\ [i o p\ze[te [i c\ nu suntem nicidecum pierdu]i. Acesta ar
fi sensul pe care l-am putea oferi acestui pasaj atât de tainic”. Cf. Francois Graffin,
op. cit., p. 143, n. 10.
33
Credin]a cre[tin\ este o condi]ie esen]ial\ pentru mântuire. Ea reprezint\
mijlocul de conlucrare cu harul divin [i r\spunsul imediat pe care omul `l ofer\
la chemarea lui Dumnezeu. Marele patriarh Avraam poate fi un exemplu `n acest
sens, deoarece pentru promptitudinea r\spunsului s\u credin]a i-a fost socotit\ de
Dumnezeu ca dreptate: „Precum [i Avraam a crezut `n Dumnezeu [i i s-a socotit lui
ca dreptate. S\ [ti]i, deci, c\ cei ce sunt din credin]\, ace[tia sunt fii ai lui Avraam.
Iar Scriptura, v\zând dinainte c\ Dumnezeu `ndrepteaz\ neamurile din credin]\,
dinainte a binevestit lui Avraam c\: «se vor binecuvânta prin tine toate neamurile...». Astfel c\ Legea ne-a fost c\l\uz\ spre Hristos, ca s\ ne `ndrept\m prin credin]\”(Gal. 3, 6-8.24). Cu toate acestea, f\r\ chemarea lui Dumnezeu, credin]a ar
fi inexistent\. De aceea, Sfântul Efrem vede `ntr-`nsa „un dar al lui Dumnezeu”.
„Dar cum vor chema numele Aceluia `n Care `nc\ n-au crezut? {i cum vor crede `n
Acela de Care n-au auzit? {i cum vor auzi f\r\ propov\duitor?”, se `ntreab\ Sfântul
Apostol Pavel (Rom. 10, 14). De asemenea, Sfântul Ioan Gur\ de Aur adaug\: „Nici
credin]a nu este de la voi, c\ci de n-ar fi venit Hristos [i de nu ne-ar fi chemat,
cum am fi putut noi s\ credem”. Aceasta este `n fapt tema central\ a `ntregului imn.
Înv\]\tura de credin]\ cre[tin\ ortodox\, tip\rit\ cu aprobarea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, Bucure[ti, 2008, pp. 321-326; 345-364.
34
Cf. Lc. 23, 43.
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1.
El vine aici prin Cruce,
Prin acest pom al vie]ii,
Al c\rui fruct este credin]a,
Pe care, `n locul lui Adam,
El este acela care `l m\nânc\.
Refren:
Ferici]i cei a c\ror credin]\
s-a f\cut asemenea credin]ei lui Solomon,
c\ aceia vor mo[teni ~mp\r\]ia ta!35
2.
Un nepriceput
A c\rui credin]\ (este plin\)
De mii de `ntreb\ri,
Este chinuit\.
{i amestecându-o,
~ncercând s\ o p\trund\ cu privire,
Ajunge la orbire.
Mai mult de atât,
Rug\ciunea este aceea ce scruteaz\
(Orbirea) credin]ei36.
3.
Scufund\torul, `ns\,
Pentru perla sa
Nimic nu cerceteaz\.
Asemenea [i to]i negustorii,
Care se bucur\
F\r\ s\ iscodeasc\,
Atunci când (perla) a ajuns la dân[ii;
F\r\ s\ caute la cele ascunse,
35

Mt. 16, 17.
Pentru a nu ajunge „oarb\”, din cauza nenum\ratelor `ndoieli care se nasc
`n min]ile celor „nepricepu]i” [i z\bavnici, credin]a trebuie s\ fie `ntotdeauna `nso]it\ cu rug\ciunea.
36
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~mp\ratul `nsu[i
Nu iscode[te perla din a sa coroan\37.
4.
Nes\buitul Vlaam
S-a f\cut
Asemenea dobitoacelor,
Ca un asin.
A[a i-a vorbit Dumnezeu,
C\ci p\c\tuise `naintea Lui,
Atunci când Dumnezeu i-a vorbit.
Iar tu s\ fii o perl\,
{i cine te-ar putea mustra,
Decât numai un asin38.
5.
Poporului ce avea
Inima `mpietrit\,
Printr-o piatr\, El i-a vestit:
„Iat\ c\ o piatr\
Va `n]elege cuvintele noastre”39.
~ntru acestea, El a f\cut m\rturisire
37
Aici, Sfântul P\rinte dore[te s\ arate c\ adev\ratul cre[tin trebuie s\ fie `n
permanen]\ „c\ut\tor de cele sfinte”, f\r\ s\ iscodeasc\ cu propria minte tainele
cele de nep\truns. El trebuie s\ primeasc\ bucuria darurilor izvorâte din credin]\
[i rug\ciune.
38
Cf. Num. 22, 19-22.
39
Cf. Ie[. 17, 6: „Iat\ Eu voi sta `naintea ta acolo, la stânca din Horeb, iar tu vei
lovi `n stânc\ [i va curge din ea ap\ [i va bea poporul. {i a f\cut Moise a[a `naintea b\trânilor lui Israel”. Acest episod cap\t\ `n viziunea Sfântului P\rinte un
contur hristologic. În felul acesta, „apa care iese din stânc\ se face tip al apei [i
sângelui care au curs din coasta str\puns\ a Mântuitorului, a[a cum se arat\ `n
textul de la I Cor. 10, 4 („{i to]i, aceea[i b\utur\ duhovniceasc\ au b\ut, pentru c\
beau din piatra duhovniceasc\ ce `i urma. Iar piatra era Hristos”). Acest frumos
tablou biblic este folosit de Sfântul Efrem `n Imnele sale la Ar\tarea Domnului: „Prin
apa care a curs din stânc\ s-a potolit setea poporului (Israel), iar prin izvorul lui
Hristos e potolit\ setea neamurilor (p\gâne). Toiagul lui Moise a deschis stânca [i a
f\cut s\ curg\ izvoarele, din care bând, s-au r\corit cei chinui]i de sete. Iat\ din
coasta lui Hristos (In 19, 34) curge izvorul Leacului Vie]ii! Neamurile p\gâne chinuite au b\ut din el [i au uitat de durerile lor!” (H. Epif. 5, 12-14). Robert Murray,
Simbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Traditions, Chambridge
University Press, p. 209; Sf. Efrem Sirul, Imnele Na[terii [i Ar\t\rii Domnului…, p. 157.
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Mustr\rii Sale.
{i voi, cei care sunte]i surzi,
Ast\zi perla este
Cea care v\ acuz\.
6.
Rândunica [i corbul40
I-au folosit,
Spre a-i face de ru[ine pe oameni.
Un bou i-a f\cut, de asemenea, de ru[ine;
{i un asin, de asemenea41.
Ast\zi, printr-o perl\
Le vine mustrarea.
Aici, p\s\rile cerului,
Acolo, târâtoarele de pe p\mânt
Sau cele care tr\iesc `n adâncuri42.
7.
Aceasta (perla) nu este asemenea lunii,
Care se umple de lumin\
{i apoi scade.
Soarele, care str\luce[te,
Dep\[e[te `ntreaga lumin\,
Simbolul s\u reprezentând,
Prin a ta micime,
Simbolul Fiului,
~n care o singur\ raz\ este
Cu mult mai mare decât soarele `nsu[i43.
40
Cf. Ier. 8, 7: „Pân\ [i barza `[i [tie vremea sa hot\rât\ sub cer; [i turturica, [i
rândunica, [i corbul iau aminte la timpul când trebuie s\ vin\”.
41
Cf. Is. 1, 3: „Boul `[i cunoa[te st\pânul [i asinul ieslea domnului s\u, dar Israel
nu M\ cunoa[te; poporul Meu nu M\ pricepe”.
42
În mod alegoric, Sfântul Efrem face trimitere aici la „fiin]ele de mijloc, la cele
din v\zduh [i la cele din adâncuri, `ntre care se num\r\ [i perla”. F. Graffin, op.
cit., p. 145, n. 9.
43
Iat\, `n acest sens, comentariul lui F. Graffin: „Perla nu este eclipsat\ de
anumite faze, a[a cum este luna, ea fiind `ntru totul lumin\; putem compara
atunci str\lucirea ei cu cea a soarelui. {i când a[az\ micimea ei `naintea soarelui,
Efrem spune c\ [i din acest punct de vedere ea reprezint\ simbolic soarele”. F.
Graffin, op. cit., p. 146, n. 10.
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8.
O existen]\ care nu face decât
S\ se umple cu totul de lumin\,
Astfel este perla.
C\ci nici un artist
Nu poate s\ o desf\teze;
Frumuse]ea [i voalul ei
O str\juiesc.
Nimic nu-i lipse[te
Acolo unde este,
Totul `ntr-`nsa este des\vâr[it.
9.
Dar dac\ cineva ar dori
S\ te sfarme [i s\ smulg\
Din tine o parte,
Ar trebui, mai `ntâi, s\ se gândeasc\
La credin]a pierdut\
A celor r\t\ci]i,
Care `i stinge [i `i duce la pierzare.
~ns\, adev\rata credin]\
O putem reg\si,
~n m\sura `n care se descoper\ `ntru tine44.
10.
Credin]a, prin natura sa,
Este un bloc
De neschimbat.
Celui ne`ncercat
I se face v\t\mare.
Cel ce domne[te,
~n ea se arat\ neputincios.
Cel ce `ncearc\ s\ o vad\ cu ochii,
Urm\rind lumina,
R\mâne orb45.
44
„Str\lucirea perlei, spune F. Graffin, este `ntreag\ sau nu mai este deloc. Nu
sufer\ nici o `mp\r]ire sau desp\r]ire `n sine.” Vezi: Ibidem, n. 11.
45
Autorul `ndeamn\ pe nevoitor s\ p\streze unitatea de credin]\ neschimbat\,
dincolo de ispitirile unora, care, `ncercând s\ scruteze adev\rurile mai presus de
minte, sunt orbi]i de lumina tainic\ a nep\trunsului dumnezeiesc.
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11.
Am putea desp\r]i
Focul [i vântul,
~ns\ cu mare greutate.
Singur\, lumina,
Din toate lucrurile create,
Nu poate fi `mp\r]it\,
Asemenea Creatorului ei.
Cu toate acestea, ea nu este stearp\,
Putând, de asemenea, s\ se `nmul]easc\,
F\r\ a fi `mpu]inat\.
12-15
Perla se na[te din `n\l]ime [i din cele de jos:
o analogie par]ial\ cu Fiul.
12.
{i dac\ cineva ar putea gândi
C\ te-ar putea face cu mâna,
Atunci s-ar `n[ela amarnic.
Firea ta strig\:
C\ nu e[ti un lucru
F\cut de mân\ omeneasc\,
Asemenea tuturor pietrelor.
Tu e[ti chipul Fiului,
Care nu este, nicidecum,
Un lucru al crea]iei46.

46
În baza fenomenului tainic „al na[terii” perlei `n adâncurile m\rii, prin `ntâlnirea razelor de soare care p\trund apa [i lovesc scoica, Sfântul Efrem face din nou
trimitere la simbolismul ei hristologic. În felul acesta, perla se aseam\n\ Mântuitorului Hristos, Care a venit `n lume printr-o na[tere mai presus de minte, `ntrupându-Se `n pântecele Fecioarei. „F\c\torul zidirii [i Dumnezeul tuturor a luat trup
omenesc, N\sc\toare de Dumnezeu, din curatul t\u pântece, `ntru tot l\udat\, [i
toat\ firea mea cea stricat\ a `nnoit-o, l\sându-te dup\ na[tere ca [i mai `nainte
de na[tere” (fragment din slujba Utreniei, la Duminica „Vame[ului [i fariseului”).
Pornind de la aceast\ idee, IPS P\rinte Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, reliefeaz\: „Mântuitorul este mai `nainte de toate, El este principiul [i ]inta crea]iei, toate
venind de la El [i tinzând spre El. El este creatorul [i modelul de realizat pentru
f\pturile create, fiind chipul realizat al lui Dumnezeu. To]i cei ce cred `n Hristos
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13.
Piatra ta dispare,
Atunci când o asem\n\m
Cu piatra Fiului.
C\ci dac\ na[terea ta
Se `mpline[te `n adâncuri,
Cea a Fiului, a Ziditorului T\u,
Se face la `n\l]imile cele mai `nalte.
{i, de[i Acesta ]i se aseam\n\,
~n acela[i timp nu ]i se aseam\n\,
Asem\nându-Se Tat\lui S\u47.
14.
A[a cum am mai spus,
Exist\ dou\ sânuri
Prin care ai fost adus\ la lumin\:
Cel din `n\l]ime [i cel din adâncime.
Natur\ fluid\,
A m\rii, [i suirea
La lucrurile solide.
C\ci, `ntr-o clipit\ n\scându-te,
Ai ridicat la oameni dragostea ta.
15.
Te putem ]ine cu mâinile,
~ntrucât te-ai a[ezat `ntr-o form\
Pentru aceia care te vor lua.
Te-ai a[ezat pe o coroan\,
Stând astfel [i pe cruce.
Pe tiar\, de asemenea,
47

trebuie
tbuie s\ ajung\ la asem\narea cu Hristos, Care are `ntâietatea absolut\, atât `n
ordinea crea]iei, cât [i `n ordinea mântuirii”. Prof. dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei [i Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este Acela[i, ieri [i azi, [i `n veac, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, p. 100.
47
Purtând `ntru sine frumuse]ea prefigurativ\ a Na[terii Fiului lui Dumnezeu,
simbolismul perlei nu se face nicidecum egal cu na[terea cea mai presus de minte [i
mai `nainte de veci a Fiului din Tat\l.
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E[ti pre]uit\ ca un trofeu.
{i la ureche, de asemenea,
Asemenea cuvintelor,
Peste tot e[ti r\spândit\.

Imnul al V-lea
1.
Perla d\ lumin\
O bog\]ie de daruri,
Ceea ce f\r\ de plat\,
Laolalt\ cu scufund\torii,
Razele acestei lumini,
Celei v\zute,
Care str\luce[te
F\r\ pat\,
Spre câ[tigul [i trebuin]a oamenilor,
Tu e[ti chip nev\zut
Al darurilor f\r\ de argin]i,
Lumina f\r\ de vedere.
2.
Perla ca simbol al credin]ei
Chiar [i pictorul
Te-a zugr\vit `n tabloul s\u,
Cu multe culori.
~n tine `ns\, str\luce[te
Credin]a
Prin tipuri [i simboluri,
Precum [i `n imagini.
~n tine, `n culorile tale,
S-a pictat Creatorul t\u.
3.
Bog\]ia simbolurilor
O, tu, ceea ce e[ti f\r\ parfum,
C\ci odorul simbolurilor
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Din tine se ridic\;
Tu, cea pe care nu o putem mânca,
~ns\ care pe ascult\torii t\i
~i `nmiresmezi;
Tu, ce nu po]i fi b\ut\,
~ns\ prin a ta istorisire
Faci s\ curg\
Simbolurile.
4.
Tu, ceea ce e[ti mare
~n micimea ta,
O, perl\,
Smerit\ `n alc\tuire,
Mic\ prin a ta fire,
Asemenea fiind [i `n greutate,
~ns\ mare prin a ta str\lucire.
Acestei coroane unice
Nimic nu i se poate asem\na,
{i tu e[ti a[ezat\ `ntr-`nsa.
5.
Cine nu a v\zut
Cât de mare
Este micimea ta!
Dac\ cineva `]i gre[e[te,
Pierzându-te,
Astfel `ncât s\-i par\ r\u
De a sa nes\buire,
C\ci atunci când te va vedea
Pe coroana regelui
Se va face foc pe tine.
6.
Dobândirea perlei [i a credin]ei
necesit\ o singur\ condi]ie: goliciunea
Sunt oameni goi,
Care se scufund\ s\ te caute,

Traduceri

209

O, perl\!
C\ci nu regii
Te-au scos la iveal\
A[ezându-te `naintea oamenilor,
Ci cei goi,
Purtând s\racilor,
Al p\c\to[ilor
{i al galileenilor48.
7.
Ei nu ar fi putut acestea
Cu trupurile `mbr\cate,
F\r\ s\ se apropie de tine.
Au venit s\ te ia, aproape goi,
Asemenea celor nou-n\scu]i,
Servindu-se de trupurile lor
Pentru a cobor` pân\ aproape de tine49.
Tu pe ace[tia i-ai primit,
Cerându-le s\-]i fie al\turi,
C\ci atât de mult te pre]uiau!
8.
Cu limba lor
Te vor vesti
Mai `nainte s\ `ndrepte
48
Sfântul Efrem subliniaz\ `nc\ o condi]ie esen]ial\ `n dobândirea credin]ei,
pe care o nume[te metaforic goliciune. Este u[or de sesizat c\ Sfântul P\rinte invoc\
aici virtutea smereniei, pe care o aseam\n\ analogic cu goliciunea trupeasc\ a
celor care se avânt\ `n adâncuri pentru a ridica de acolo perla. „Cel smerit, spune
p\rintele Dumitru St\niloae, nu vede patimile altuia sau grijile m\runte ale lui,
pentru c\ se socote[te pe sine mai mic decât to]i, ca nimic prin sine. Dar, `n acela[i
timp, cel smerit vede m\re]ia cople[itoare a lui Dumnezeu, ca nimeni altul, [i de aceea
nu mai d\ importan]\ m\runtelor b\[ici de s\pun ale grijilor omene[ti, nu se mai
alarmeaz\ de ele”. Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, `n Filocalia, vol. XI, Editura
Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, 1990, p. 138, n. 157c.
49
În aceast\ strof\, Sfântul Efrem face trimitere la ritualul Tainei Sfântului Botez.
A[a se face c\, asemenea pescarului care intr\ gol `n apele m\rii pentru a scoate
la lumin\ perla, cel care vine la Sfântul Botez este cufundat `n ap\ f\r\ haine.
Acolo el dobânde[te bog\]ie de daruri, `nt\rindu-le cu puterea Preasfântului Duh, `n
Taina Mirungerii.
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Cutele `mbr\c\mintei lor.
S\racii au `nceput s\ arate
Noua lor bog\]ie
~n mijlocul vânz\torilor.
{i `n palmele oamenilor
Te-au a[ezat,
Ca pe o doctorie a vie]ii50.
9.
Urma[ii apostolilor
Te-au v\zut re`nviat\
Pe marginea m\rii;
{i pe marginea lacului
Au v\zut, `nviat,
Pe Fiul Ziditorului t\u.
{i tu, `n Domnul t\u,
Marea [i lacul
Se `mpodobe[te51.
10.
Scufund\torul te ridic\
De pe fundul m\rii
{i, mai apoi, `[i re`mbrac\ ve[mântul.
De asemenea, din apele lacului,
Simon Petru
Din curgeri a ie[it
{i [i-a `mbr\cat ve[mintele52.
50

Aici Sfântul Efrem face aluzie la cei care vestesc Evanghelia lui Hristos `ntre
neamuri, purtând-o cu credin]\ ca pe o perl\ de mare pre]. Amintind `n finalul
strofei despre „doctoria vie]ii”, Sfântul P\rinte are `n minte Sfânta [i dumnezeiasca Euharistie, ce va fi a[ezat\ de Apostoli „`n palmele” celor credincio[i. Cf. F.
Graffin, op. cit., p. 148, n. 2.
51
Pescarii sunt tipuri ale Sfin]ilor Apostoli, aducând pe uscat perla `nviat\,
ceea ce fusese mai `nainte moart\ pe fundul m\rii. În acela[i chip, adev\ra]ii
Apostoli se afl\ pe malul Lacului Tiberiadei (cf. In 21), v\zându-L `nviat pe „Fiul
Ziditorului perlei”. Ibidem, p. 148, n. 3.
52
„{i a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Iisus: Domnul este! Deci
Simon-Petru, auzind c\ este Domnul, [i-a `ncins haina, c\ci era dezbr\cat, [i s-a
aruncat `n ap\” (In 21, 7).
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{i, asemenea unui ve[mânt,
Ale[ii t\i, dintr-o parte [i din alta,
Din dragostea ta s-au `mbr\cat53.
11
Concluzie
Dup\ ce am tâlcuit
Tainele tale, o, perl\,
A[ dori s\-mi reculeg sufletul.
{i, gândindu-m\ la tine,
M\ `mbrac cu a ta asem\nare,
Pentru c\, aproape de tine,
Toate se reg\sesc.
{i `n toat\ vremea
Nu faci decât
S\ fiu unul cu tine!
12.
Vin s\ culeg
Perla, pentru a `mpleti
O coroan\ Fiului.
~n locul `ntin\ciunii
De pe mâinile mele,
Prime[te jertfa mea,
Nu ca [i cum aceasta ]i-ar lipsi,
C\ci eu am nevoie
S\ ]i-o d\ruiesc.
Caut\ la r\nile mele!
13.
C\ci perlele,
Cuvânt\toare,
Stau `mpletite cu toate `n aceast\ coroan\.
F\urit\ din aur,
Ea este rânduit\ de dragoste.
53

Cf. In 21, 15-17.

211

212

Teologie [i Via]\

Podoaba sa
Este credin]a.
{i, `n ridicarea mâinilor,
Lauda face v\dit\
Apropierea noastr\ de Cel Prea`nalt!

