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Imnul femeii p\c\toase

Sfântul Roman Melodul

Tradi]ia imnografic\ bizantin\ `l re]ine pe Sf=ntul Roman Melodul drept al
doilea moment semnificativ al ei, primul loc fiind rezervat celebrului s\u pre-
decesor siriac, Sf. Efrem. Filia]ia Sf. Roman din Sf. Efrem Sirul pare cert\, dup\
cum atest\ cercet\ri recente, de[i Sf=ntul Roman nu a adoptat stilul Sf. Efrem,
profund liric, interiorizat, ci stilul dramatic. 

N\scut [i el tot `n Siria, la Emesa, la sf=r[itul secolului al V-lea dintr-o
familie de origine presupus evreiasc\, Sf=ntul Roman a avut o via]\ marcat\ de
interven]ia minunat\ a Maicii Domnului. Pe c=nd slujea ca diacon la Biserica
Theotokos din Cyr, are un vis `n care Maica Domnului `i `ncredin]eaz\ un manu-
scris pe care `i porunce[te s\-l m\n=nce. Sub aceast\ binecuv=ntat\ influen]\ a
N\sc\toarei de Dumnezeu, Sf=ntul Roman se simte inspirat [i compune celebrul
s\u tropar adoptat `n cult „Fecioara ast\zi pe Cel mai presus de fiin]\ na[te”. Din
acel moment – spun biografii vechi – ar fi `nceput s\ scrie mii de versuri; totu[i
ceea ce se poate atribui cu certitudine lui Roman Melodul este o culegere de 89
de imnuri, p\strate toate `n aceea[i biseric\ din cartierul Cyr din Constantinopol,
dup\ moartea sa, care se spune c\ a survenit `ntre anii 555-565, [i aceasta datorit\
seismelor care aveau loc `n regiune `n acea epoc\ [i pe care le-a evocat `n unele
din condace. Sf. Roman Melodul nu a fost inventatorul acestui gen imnografic
intitulat Kontakia, dar a fost cel care a dat cea mai mare str\lucire genului,
impun=ndu-se drept cel mai popular imnograf de limb\ greac\. 

Numele de kontakion provine de la bastona[ul de lemn `n jurul c\ruia se
rulau manuscrisele din pergament sau din piele. Acestea erau foarte des folosite
`n cadrul cultului fiind mai u[or manevrabile dec=t codicele. 

Sf. Roman `nsu[i n-a folosit termenul de kontakia pentru crea]iile sale, ci pe
cel modest de Imnuri sau Poeme.

~n termeni literari, genul kontakia desemneaz\ o compozi]ie poetic\ cu
caracter didactic, o microomilie `n versuri de tipul metricii silabice siriene repre-
zentate de memra sau madrasha (didascalie `n versuri) sau soghitha (c=ntare de
dup\ omilie). Originea acestor kontakia r\m=ne obscur\, necunosc=ndu-se cu
certitudine dac\ a fost derivat din modelele siriene sau s-a n\scut la Bizan]. Se
pare c\ Sf=ntul Ioan Hrisostomul este o posibil\ surs\ de inspira]ie a genului
kontakia prin microomiliile sale intitulate spuria, care dramatizau mici episoade
din Biblie sau textele apocrife, urmate de o mic\ t=lcuire moral\. O alt\
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presupunere este cea care deriv\ tradi]ia kontakiilor din Imnul Acatist al Maicii
Domnului, atribuit\ aceluia[i Roman Melodul. Aceast\ tradi]ie era at=t de
popular\ [i r\sp=ndit\ `n `ntreaga lume bizantin\, `nc=t ea a cunoscut [i timpurii
reprezent\ri picturale. Unele din aceste reprezent\ri au devenit aproape canonice
`n erminia picturii moldovene[ti a secolelor XV-XVI d.Hr., vezi m\n\stirile Su-
cevi]a, R=[ca, Vorone], unde una din temele predilecte ale frescii exterioare este
reprezentat\ tocmai de imaginea Maicii Domnului din Imnul Acatist al Sf=ntului
Acoper\m=nt, acoperind cu cinstitul ei omofor, capul Sf=ntului Roman Melodul
care, cu unul din rulouri `n m=n\, se `nchin\ cu smerenie la picioarele Preacuratei. 

Structura genului Kontakia

Fiecare condac este compus dintr-un num\r relativ fix de strofe, stan]e sau
icoase, 18 sau 24, cel mai des precedate de un proimion sau cuculion – o strof\
special\ care serve[te de argument. Proimionul este imediat urmat de un irmos
care de obicei reprezint\ matricea metric\ a textului, fiind asociat unei melodii
care indica felul `n care trebuia c=ntat imnul. Urmeaz\ `n[iruirea icoaselor, toate
`ncheiate cu acela[i refren sau euphymnion. Ultima strof\ este, de obicei, o rug\-
ciune pus\ pe seama unuia din protagoni[tii istoriei prezentate. 

Kontakion-ul este, `nainte de toate, o omilie `n care, spre deosebire de canon,
care este un poem liric, textul are mai mult\ importan]\ dec=t muzica. C=ntarea
trebuia s\ fie simpl\, f\r\ multe podoabe, apropiat\ de recitativ, lungimea textului
nu permitea altminteri.  

Kontakariile lui Roman Melodul cuprind o vast\ arie tematic\, dezvolt=nd
at=t teme vetero-testamentare – cu o special\ preferin]\ pentru profe]i, fiindc\
aceste c\r]i d\deau prilej multor [i variatelor specula]ii alegorice – c=t [i teme
neo-testamentare, istorisind toate evenimentele s\rb\tore[ti ale anului liturgic
`ncep=nd cu Na[terea Maicii Domnului [i `ncheind cu Adormirea Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu. Toate personajele Evangheliei `[i g\sesc un loc `n
aceste kontakarii dialogate, dramatizate ale lui Roman Melodul. Spre deosebire
de Apus – unde drama religioas\ a avut o evolu]ie impresionant\ [i o longevitate
uimitoare p=n\ `n Evul Mediu t=rziu [i Rena[tere – `n tradi]ia oriental\, drama
religioas\ nu s-a impus ca gen aparte, supravie]uind doar `n r\spunsurile liturgice
[i `n aceste opuscule ale Sf=ntului Roman Melodul din secolele V-VI, f\r\ `ns\ ca
modelul lor s\ fie urmat. Altfel stau lucrurile cu opera imnografic\ a Sf=ntului
Efrem Sirul, de factur\ liric\ `ns\. Sf=ntul Roman Melodul a mers mai pu]in pe
interiorizarea sentimentului religios [i mai mult pe deschiderea [i extravertirea lui. 

Cele mai reu[ite kontakia ale Sf. Roman Melodul sunt cele hristologice care
relateaz\, `n aceea[i manier\ dramatic\, evenimentele legate de via]a p\m=n-
teasc\ a M=ntuitorului, cu unele t=lcuiri dogmatice. Kontakionul dedicat femeii
p\c\toase din Sf. Evanghelie dup\ Luca (Lc. 7, 36-50; In. 12, 1-8) este, al\turi de
cel al pl=ngerii Maicii Domnului din Imnul P\timirii lui Hristos, unul dintre cele
mai emo]ionante din literatura genului, prin intensitatea tr\irii, poten]at\ la nivel
textual de folosirea unui limbaj mistic bine nuan]at prefigur=nd stilul Sf. Simeon
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Noul Teolog. Expresiile care definesc setea de Dumnezeu, pavqo", fac parte din
registrul pasional cu sensibile imagini sau aluzii nup]iale. Nu mai pu]in tul-
bur\toare sunt alegoriile exegetice care pun `n paralel diferite teme sau personaje
biblice. 

~n ceea ce prive[te traducerea textului, am preferat s\ p\str\m pe c=t posibil
originalul grecesc, at=t `n ceea ce prive[te morfologia, c=t [i sintaxa. U[oare
libert\]i ne-am permis numai la nivelul topicii [i al vocabularului av=nd grij\
totu[i s\ nu tr\d\m sensul original. Acolo unde textul prezint\ ambiguit\]i, le-am
semnalat prin notele de subsol `nso]indu-le de comentarii, `n special, acolo unde
erau implicate nuan]e dogmatice. 

Imnul femeii p\c\toase

Proimion I

Pe femeia cea p\c\toas\, fiic\ numindu-o, Hristoase Dumnezeule, 
ar\t=ndu-m\ [i pe mine fiu al poc\in]ei, 
m\ rog }ie: ridic\-m\ din tina f\r\delegilor mele.

Proimion II

Prad\ mustr\rilor de cuget, femeia cea preadesfr=nat\, urma pa[ilor t\i lu=nd, a
strigat c\tre Tine cu poc\in]\, Cela Ce [tii toate cele ascunse: 
„Doamne Iisuse Hristoase, 

Cum `mi voi a]inti c\tre Tine ochii mei
Eu care pe to]i i-am am\git cu privirile cele pline de toat\ necuviin]a.
Cum Te voi `mbl=nzi spre mil\, 
Care pe ~nsu[i Ziditorul am `nt\r=tat spre m=nie?
~ns\ prime[te acest mir `n loc de rug\ciune, Doamne, 
[i d\ruie[te-mi mie iertare de ru[inea
faptelor mele de tin\”.

1

V\z=nd atunci femeia cea desfr=nat\,
cum cuvintele lui Hristos ca o bun\ mireasm\ 
se r\sp=ndesc pretutindeni 
[i `n to]i cei credincio[i insufl\ duh de via]\,
Degrab a ur=t reaua duhoare a faptelor sale 
{i, ad=nc cugeta `ntru sine la ru[inea faptelor ei,
dar mai v=rtos la chinul ce i-au g\tit ele,
la marea `ntristare care-i a[teapt\ pe cei p\c\to[i `n iad 
`ntre care cel dint=i sunt eu, cel `ncredin]at biciului,
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de care femeia cea desfr=nat\, tem=ndu-se, s-a `ntors din desfr=narea ei 
`ns\ eu, de[i `nfrico[at de moarte, r\m=n 
`n glodul f\r\delegilor mele.

2

Niciodat\ vr=nd a m\ lep\da de rele,
Nu-mi amintesc defel chinurile pe care le voi vedea acolo. 
Nici nu cuget la marea lui Hristos mil\ 
cu care El m-a-nconjurat, c\ut=ndu-m\
c=nd r\t\ceam de la calea Lui cea dreapt\.
C\ci dup\ mine alearg\ `n tot locul; 
pentru mine [i cu Fariseul al\turea m\n=nc\ 
Cel Ce pe toate le hr\ne[te,
iar masa `n altar o preschimb\ [i pe ea Se `ntinde1,
iert=nd celor datornici datoria, pentru ca orice datornic 
cu `ndr\zneal\ s\ se apropie de El [i s\ zic\: Doamne, sloboze[te-m\
din noianul f\r\delegilor mele!

3

Mireasma Cinei Tale Hristoase a-ntors pe fiica cea odinioar\ pierdut\, iar azi
t\m\duit\
cea la-nceput lupoaic\ [i la sf=r[it mielu[ea, 
roab\ [i fiic\, nebun\ [i `n]eleapt\. 
Pentru aceasta, alearg\ fl\m=nd\ 
[i la o parte l\s=nd firimiturile, a luat p=inea `ntreag\
[i suferind mai mult dec=t canaaneianca 
[i-a s\turat sufletul gol, cu o at=t de mare credin]\,
dar nu prin strigare a fost m=ntuit\, 
ci mai cur=nd s-a m=ntuit prin t\cere.
C\ci t=nguindu-se zicea cu suspin: M=ntuie[te-m\, Doamne, 
din tina f\r\delegilor mele.

4

Vreau s\ v\d cugetul celei `n]elepte2 [i s\ aflu 
cum a str\lucit `n cea preadesfr=nat\ Hristos Cel minunat, 

1  jEn taujth~ ejkteivno", `ntinz=ndu-se pe aceasta. Sf. Roman Melodul `[i construie[te
aceast\ frumoas\ imagine dup\ modelul antimisului care `l reprezint\ pe M=ntuitorul
cobor=t de pe cruce, `ntins pe masa de jertf\ din altar.

2 Text interpretabil din punct de vedere gramatical, th=Vn frevna de th'''" sofh̀" e*reunh~sai
h!qelon, vreau s\ cercetez mintea cea `n]eleapt\, sau cu adjectivul substantivizat, celei
`n]elepte; poc\indu-se, femeia p\c\toas\ a primit lumina cuno[tin]ei, `n]elep]indu-se astfel.
~ntreaga strof\ deschide monologul interior al femeii p\c\toase ce nu se va sf=r[i dec=t la
strofa a 9-a. Aceast\ inser]ie a monologului este o tehnic\ specific\ a lui Roman Melodul. 
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Izvorul3 a toat\ frumuse]ea
din Care, f\r\ s\ aib\ cuno[tin]\ mai dinainte p\c\toasa 
a b\ut cea dint=i.
Pentru aceast\ pricin\, [i Cartea Evangheliilor strig\:
Venind Hristos `n casa Fariseului 
O femeie oarecare a auzit [i de-ndat\ a intrat,
 g\tindu-[i sufletul de poc\in]\:
„Hai, suflete al meu, iat\ vremea pe care-o cau]i:
Iat\ Cel Ce te cur\]e[te pe tine de fa]\ este: pentru ce atunci s\ r\m=i
`n tina f\r\delegilor tale?

5

La El m\ voi duce, c\ci iat\ pentru mine a venit:
Voi l\sa pe vechii mei iubi]i, c\ci acum de Acela `nseteaz\ sufletul meu foarte. 
{i ca Unuia Care cu adev\rat m\ iube[te, `i voi aduce mirul [i toat\-nchin\ciunea:
strig, suspin [i caut `n chip drept s\-L `nduplec 
s\-mi ast=mpere setea.
Setea Celui ~nsetat m\ va schimba 
[i a[a cum voie[te s\ fie iubit,
astfel voi iubi pe Cel mie iubit. Pl=ng [i genunchii mi-i plec, fiindc\ aceasta voie[te
sau petrec `n t\cere, t\inuindu-m\ (cu tot dinadinsul) c\ci se `ntoarce de la acestea. 
De cele vechi ale mele m\ despart ca Celui Nou s\ plac.
~ntr-un cuv=nt, cresc=nd `n iubire m\ lep\d
de tina f\r\delegilor mele.

6

M\ voi `nf\]i[a Lui, voi fi luminat\, dup\ cum este scris:
„m\ voi apropia acum de Hristos [i nu voi fi ru[inat”
El nu m\ va acoperi de oc\ri, nu-mi va spune : „P=n\ acum 
erai `n `ntuneric, [i ai venit s\ M\ vezi pe Mine, Soarele”.
Pentru aceasta, mir lu=nd, La El m\ voi duce 
Cristelni]\ de Botez voi face casa Fariseului:
C\ci acolo `mi voi sp\la toate `ntin\ciunile mele
Din lacrimi, untdelemn [i mir `mi voi `ncropi colimvitra
M\ voi sp\la, m\ voi unge [i voi sc\pa 
de glodul f\r\delegilor mele!

7

Pe iscoadele cele de demult le-a scos la lumin\ Rahab
[i drept r\splat\ a g\zduirii ei, ca o credincioas\, via]\ a aflat. 

3 De[i `n limba greac\ apare termenul de ktivsth", adic\ Ziditorul am preferat s\
traducem prin „izvorul” cu sens de ob=r[ie, origine fiindc\ el corespunde `n acela[i timp cu
versul urm\tor „din care a b\ut cuvioasa cea dint=i”.
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C\ci Chip al Vie]ii este Cel Ce i-a trimis pe ei
C\ci El numele cel sl\vit al lui Iisus al meu poart\.
De demult Rahab cea preadesfr=nat\ revenindu-[i `ntru sine, 
primitoare de str\ini s-a f\cut,
iar azi femeia cea preadesfr=nat\ pe Cel din Fecioar\ Feciorelnic 
se gr\be[te s\-L ung\ cu mir. 
Aceea i-a slobozit pe cei pe care `n tain\ `i ad\postise
~ns\ eu pe Cel pe Care L-am iubit m\ str\dui s\-L p\strez 
dar nu ca pe o iscoad\ ]iindu-L, ci ca pe Atot]iitorul ~l ]in4

[i prin El m\ ridic din noroiul 
de tin\ al f\r\delegilor mele.

8

Iat\, a venit vremea pe care `nsetam s\ o v\d 
Ziua [i anul au str\lucit pentru mine
C\ci `ntru cele 5 ale lui Simon eu ~l deslu[esc pe Dumnezeul meu

4 ~n limba greac\ autorul face un joc de cuvinte, opun`nd doi termeni care sunt forma]i
de la acela[i verb a privi skeptovmai, skopevw: a iscodi, kataskeptovmai [i ejpiskeptovmai,
care define[te figura lui Hristos Atoateveghetorul pentru a opune cele dou\ chipuri, al
Vechiului [i al Noului Testament. Din p\cate `n limba rom=n\ nu am putut reda acest
paralelism alegoric, folosit de Sf=ntul Roman (men]ion\m c\ folosim termenul de alegorie
nu ca figur\ de stil, ci ca metod\ exegetic\ specific\ Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii, ea
corespunde `n limba rom=n\ t=lcuirii duhovnice[ti, de[i sensul din limba rom=n\ nu epui-
zeaz\ pe cel de alegorie exegetic\ `n sensul c\ cei doi termeni nu se suprapun perfect.
T=lcuirea duhovniceasc\ este doar parte a exegezei alegorice patristice).

5 Aici textul grecesc este ambiguu e*n toì" tou~ Simwno" „`ntru cele ale lui Simon”,
adic\ se poate referi simplu la casa lui Simon fariseul, se mai poate interpreta [i alegoric, [i
anume, Simon fiind drept, prin faptele lui drepte a putut s\-L primeasc\ pe Hristos, venirea
femeii p\c\toase la casa Fariseului `nseamn\ aici, `n acest context numai, dup\ chipul
t=lcuirii alegorice, `ndreptarea de la p\cat la cele drepte. Textul este credem inten]ionat
ambiguu. Autorul putea foarte bine s\ foloseasc\ [i aici ca [i `n alte locuri cuv=ntul grec
oikeia, pentru cas\. Cuget=nd `n sine femeia cea p\c\toas\ realizeaz\ c\ numai cei plini de
virtute sunt capabili de a-L primi pe Hristos – de unde dorin]a de a-[i schimba via]a. Textul
`nsu[i cunoa[te o desf\[urare alegoric\ ceea ce pare a ne `ndrept\]i interpretarea noastr\:
femeia cea p\c\toas\ pornind de la numele de Simon `i g\se[te un corespondent `ntr-un
personaj al Vechiului Testament, preotul Eli, urmat `ndat\ de Samuil, care slujea la jertfel-
nicul [i chivotul Domnului la care se `nf\]i[eaz\ Ana cea stearp\. Aceasta rug=ndu-se a
c\zut cu fa]a la p\m=nt. Eli, intr=nd [i g\sind-o astfel, o crede beat\. De aceea, formula
„`ntru cele ale lui Simon” se poate extinde [i anun]a deschiderea alegoriei. ~n acest caz
expresia „`ntru cele ale lui Simon” `nseamn\ „`n povestea lui Simon” sau „`n chipul lui
Simon” cum obi[nuiesc s\ se exprime p\rin]ii, atunci c=nd t=lcuiesc. Textul are a[adar [i o
valoare anticipativ\, prefigur=nd, tocmai prin asem\narea [i paralelismul cu vechea poveste
a Vechiului Testament, atitudinea lui Simon Fariseul din Evanghelia femeii p\c\toase
despre care este vorba `n acest imn. Textul pune pe seama femeii p\c\toase aceast\ profe]ie
`n trecut, care `[i trage seva, `[i are fundamentul `n Vechiul Testament.
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Spre El voi gr\bi pa[ii mei;
ca Ana `mi voi pl=nge nerodirea mea 
Iar dac\ Simon m-ar crede ame]it\ de vin sau de sicher\ 
Precum «beat\» Eli a b\nuit odinioar\ pe Ana 
[i eu ca [i ea voi st\rui-n rug\ciune, strig=nd `nceti[or:
„Doamne, copil nu ]i-am cerut,
ci sufletul `mi caut, 
cel unul n\scut pe care eu l-am pierdut
[i-ntocmai cum de demult Samuil – de la cea f\r\ copii,
iar Emmanuil – de la cea f\r\ b\rbat –, au ridicat ocara sterpiciunii 
ridic\ [i acum pe femeia cea p\c\toas\
din ]\r=na prih\nirilor ei”.

9

R\scul=ndu-se deci cea acum credincioas\ la aceste cuvinte 
Se-ostene[te degrab ca s\ cumpere mir 
{i-alearg\ strig=nd c\tre Cel Ce de miruri era negustor 
„- D\-mi mie, de ai, vreun mir de iubitul meu Mire vrednic
de Cel cu dreptate [i `n neprih\nire iubit 
de Cela Ce-mi arde inim\ [i r\runchi.
Nimic nu voi s\ [tiu de pre]: pentru ce dar pe g=nduri stai?
M\car [i de-o fi trebuind, p=n\ la piele [i p=n\ la oasele mele
sunt gata s\-]i dau, ca s\ aflu ce oare s\ dau `n schimb 
Celui Ce s-a g\tit acum s\ m\ cur\]easc\ 
de pulberea f\r\delegilor mele”?

10

Acela `ns\ v\z=nd aprinderea [i-os=rdia cuvioasei 
i-a r\spuns ei: Spune-mi mie: „- Au doar\ cine este cel pe care tu `l ]ii de iubit 
c-at=t de tare te-ai aprins de-a alerga dup\ miresme
ce-ar avea oare el vrednic de mirurile mele?
De-ndat\ `ns\ sf=nta f\r\ `nconjur strig\ celui ce preg\tea mirul:
„- Ce tot spui, omule? Ce ar avea El vrednic?
C\ci nici o cinste nu-i de El at=t de vrednic\ – oric=t de mare: 
nici cer [i nici p\m=nt, nici toat\ lumea asta 
al\turea nu stau cu Cel Ce S-a pogor=t ca pe mine s\ m\ salte 
din tina f\r\delegilor mele.

11

Fiu al lui David este, de-aceea-i sl\vit la-nf\]i[are
Fiu al lui Dumnezeu [i Dumnezeu El ~nsu[i [i pentru at=ta, cu c=t mai plin\ desf\tarea 
pe care eu nu L-am v\zut, ci doar am auzit de El
[i-ndat\ am fost `ntoars\ c\tre vederea Celui nev\zut cu firea. 
Cum [i Micol, pe vremuri, pe David v\z=ndu-l, pe dat\ l-a dorit
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astfel [i eu, necutez=nd cu ochii a-l privi, 
`nsetez [i doresc pe Cel din David.
Atuncea Micol cele `mp\r\te[ti a lep\dat, 
apropiindu-se de David cel s\rac
a[a [i eu acum m\ lep\d de bog\]ia cea nedreapt\ [i-n tot locul caut 
mir s-agonisesc pentru Cel Ce cur\]e[te sufletul meu 
de `ntin\ciunea f\r\delegilor mele!”

12

{irul cuvintelor ei prin t\cere a curmat cuvioasa 
{i-apoi [i-a luat mirul, cel at=t de r=vnit 
[i-aflat\ a fost `n casa Fariseului, ca [i c=nd chemat\, degrab alerg=nd ca mir s\
reverse peste Mirul cel Nepre]uit6.
Iar Simon aceasta v\z=nd, a `nceput a blestema pe St\p=nul [i pe femeia cea
p\c\toas\ [i pe sine.

6 Iar\[i ambiguitate `n textul grecesc murisai to a!riston. Literal, a mirui ceea ce este
mai bun. Textul Evangheliei relateaz\ clar faptul ca femeia p\c\toas\ a v\rsat mir pe capul
M=ntuitorului. ~n acest caz, textul ar fi trebuit sa foloseasc\ forma de acuzativ sg. a
articolului pe l=ng\ adjectivul substantivat, iar nu forma de neutru. Editorul francez din SC –
Grosdidier traduc to ariston prin osp\] urm=nd probabil un lexicon patristic mai autorizat,
fiindc\ Liddell &Scott Greek English Lexicon, ca [i Lampe, Greek-English Patristic Lexicon
nu indic\ nici un sens al lui ariston `n sensul men]ionat de traduc\torii francezi. Textul se
preteaz\ `ns\ [i la o alt\ interpretare ce este `n concordan]\ cu tradi]ia liturgic\, foarte
pertinent\ [i din punct de vedere gramatical, [i pentru maniera criptogramic\ a Sf=ntului-
poet Roman Melodul. Textul, eliptic, ar putea fi  `n]eles [i astfel „myrisai to a!riston
«muron»”, ceea ce vrea s\ spun\: „ca mir s\ reverse peste cel mai bun mir” sau [i mai `n
acord cu tradi]ia imnografic\ [i ioaneic\, „s\ reverse mirul cel de mult pre] (polutimon)
peste Mirul cel Nepre]uit” cum este numit Iisus `n tradi]ia liturgic\ a mineelor de la slujba
de s=mb\t\ seara c=nd se c=nt\ troparul mironosi]elor, sau cel c=ntat `n Sf=nta [i Marea
Miercuri a s\pt\m=nii Patimilor. ~n]eles astfel, textul este `n detaliu `n acord perfect cu
Evanghelia dup\ Ioan. Mai mult dec=t at=t, exist\ [i o t=lcuire a sf=ntului Chiril al Ale-
xandriei la textul Evangheliei dup\ Ioan iar „casa s-a umplut de mirosul mirului” care
prezint\ similitudini izbitoare cu textul lui Roman Melodul, `nc=t cu greu ne putem `nchipui
c\ acesta nu cuno[tea aceast\ t=lcuire: „Cunoa[terea lui Hristos va avea s\ umple lumea ca o
bun\ mireasm\. Fiindc\ `ndat\ dup\ Patim\, toat\ lumea s-a umplut de buna mireasm\ a lui
Hristos, ca o cas\ mare plin\ de mirosul mirului... C\ci trupul lui, fiind str\puns ca un
alabastru (– vasul in care mironosi]a a adus mirul), a umplut de buna lui mireasm\ `ntreaga
lume”. Primul r`nd  al textului citat este literal reprodus de primul vers al strofei I al acestui
imn: „Cuvintele/Cunoa[terea lui Hristos ca ni[te miresme se r\sp=ndeau pretutindeni”.

Pe de alt\ parte, traducerea simpl\ a lui to ariston cu sensul de osp\] nu este mai pu]in
pertinent\ `n sensul c\ permite [i mai direct aluzia la Hristos – adev\rata hran\, adev\ratul
osp\]. Textul ar relua astfel tema din primele versuri ale poemului `n care se face alegoric
echivalen]a masa fariseului – altar unde [ade Hristos ca hran\ celor datornici. Mir [i tainic\
cin\ de poc\in]\ – Hristos este mirul sfin]itor [i jertfa-hran\, cea `ndatoritoare [i r\scum-
p\r\toare  a celor datornici.
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Pe El, fiindc\ n-ar fi recunoscut pe cea care se apropiase de El
pe ea, fiindc\ femeie p\c\toas\ fiind I S-a-nchinat,
iar pe sine `nsu[i se blestema pentru c\, f\r\ de minte fiind,
a primit `n cas\ pe unii dintre ace[tia.
Iar aceea mai dintru ad=nc striga: „R\pe[te-m\, Doamne, 
din volbura f\r\delegilor mele”.

13

O, nebunie ! Ce spune, Fariseul?- ”Aceasta am f\cut: 
L-am chemat pe Iisus ca pe unul dintre profe]i 
Iar El n-a `n]eles. Pe aceea pe care oricare dintre noi o [tia, El nici m\car n-a
recunoscut-o.
De-ar fi fost profet, [i-ar fi dat seama cine-i”.
Cel Care cearc\ inimile [i r\runchii 
V\z=nd g=ndurile cele r\t\cite ale Fariseului 
V\rgu]\ de-ndreptare pentru acela, cu dreptate prin aceasta se face:
„- O, Simone, zic=nd, ascult\, c=t\ bun\tate s-a rev\rsat peste tine [i peste aceasta
pe care o vezi cu lacrimi strig=nd:
«Doamne, m=ntuie[te-m\ 
de prih\nirea f\r\delegilor mele».

14

Ti-am p\rut ]ie, o, Simone, vrednic de blestem fiindc\ nu am dep\rtat de la Mine
pe cea care cu gr\bire se dep\rta de f\r\delegile ei: dar, Simone, nu e bine, nu
este binecuv=ntat dispre]ul t\u.
Compar\ cu cele ce-]i voi spune [i te `ndreapt\:
Erau odat\ doi datornici unui creditor,
unul 500, iar altul doar 50 de dinari `i datorau
[i fiindc\ erau str=mtora]i, cel care i-a ̀ mprumutat le-a iertat cele ce le ̀ mprumutase. 
Care deci crezi c\ va iubi mai mult dintre ace[tia doi, spune-mi
Cine este dator s\ strige c\tre acela: Tu m-ai m=ntuit 
din tina f\r\delegilor mele”?

15

Auzind `ns\ `n]eleptul Fariseu r\spunse:
„~nv\]\torule, cu-adev\rat este, `n chip v\dit ar\tat
C\ cel ce datoreaz\ mai mult acela [i mai mult iube[te
Pentru c\ [i mai mult i-a iertat creditorul”. 
La acestea `i r\spunse lui Domnul:
„Drept ai r\spuns, o, Simone, `ntocmai precum spui.
Pe Cel pe Care tu nu L-ai primit, ea `ns\ L-a uns cu mir 
pe Cel pe Care tu nu L-ai sp\lat cu ap\, ea i-a udat picioarele cu lacrimi
pe Cel pe care tu nu L-ai s\rutat la-nt=mpinare, ea acoperindu-L cu s\rut\ri strig\:
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Picioarele Tale Le-am cuprins ca s\ nu cad
`n ]\r=na prih\nirilor mele.

16

Acum c=nd ]i-am ar\tat pe cea care `nseteaz\ de mine cu dragoste7,
~]i voi ar\ta ]ie, o, Preabunule8, Cine este Creditorul 
[i-]i voi descoperi [i pe datornicii Lui 
dintre care unul e[ti tu `nsu]i, iar cel\lalt, 
aceasta pe care o vezi l\crim=nd.
Eu sunt Creditorul am=ndurora dintre voi 
[i nu numai al vostru, ci al tuturor oamenilor 
C\ci eu v-am `ndatorat cu cele ce ave]i:
duh9, suflet [i sim]ire, trup [i mi[care :
Pe ~ndatoritorul `ntregului cosmos din care – c=t de mare este – 
[i tu faci parte, o, Simone, 
roag\-L, dar [i strig\: Izb\ve[te-m\ 
de ad=ncul f\r\delegilor mele. 

17

Nu vreau ceva dintr-ale tale, nici din ale acesteia
Eu sunt dezleg\torul datoriei am=ndurora, mai mult, al tuturor,
Tu nu-mi po]i da Mie toate c=te-Mi datorezi `nc\, 
taci a[adar, ca s\ ]i se ierte datoria: [i nu os=ndi pe cea os=ndit\,

7 Storgh~, `n greac\ `nseamn\ dragoste, numai c\ se `ndep\rteaz\ total de sensul lui
eros, dep\[e[te `n ad=ncime sensul lui filia [i chiar al lui a*gavph `nsemn=nd mai mult,
dragoste de copil, care desemneaz\ iubirea fiilor pentru p\rin]i. Cuv=ntul este folosit de
M=ntuitorul, semnifica]ia lui fiind astfel dublu direc]ionat\: pe de o parte, arat\ c\ M=n-
tuitorul vede, `n]elege [i prime[te dragostea curat\ a femeii p\c\toase, pe de alt\ parte, `ns\,
cuv=ntul arat\ c\ El `i r\spunde pe potriv\, cu o dragoste p\rinteasc\, singura care poate
ierta. Cuv=ntul mai pune `n contrast, subliniindu-le diformitatea, [i g=ndurile rele din
cugetul fariseului (vezi mai sus).

8 M=ntuitorul folose[te aici un cuv=nt, w\, Bevltiste, cel mai bun, un cuv=nt protocolar,
un apelativ care se folosea atunci c=nd cineva se adresa st\p=nului casei, mai ales la ospe]e,
aici `ns\ are un v\dit sens ironic, amintind aproape de ironia cu care-[i trata Socrate
interlocutorii, folosind acela[i gen de apelative (cf. Philebos). De[i `n Evanghelii M=ntui-
torul nu este ironic aproape niciodat\, Sf=ntul Roman Melodul `[i ia aceast\ libertate pentru
a sublinia p\rerea bun\ a lui Simeon fa]\ de sine `nsu[i, `n contrast cu realitatea pe care ne-o
dezv\luie pilda. 

9 ~n greac\ pnohv `nseamn\ r\suflare, respira]ie diferit de pneùma care `nseamn\ duh.
Am preferat traducerea cu pneuma deoarece Biblia folose[te cei doi termeni nediferen]iat
mai ales pentru acelea[i contexte. Tot pneuma se folose[te, at=t `n Vechiul c=t [i `n Noul
Testament, cu sensul de suflare de via]\ sau duh de via]\.
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nici nu dispre]ui pe cea dispre]uit\, lini[te[te-te10.
Tr\ind dup\ Lege o, drepte Simeon, te-ai `ndatorat:  
`n harul meu, deci, vino, de vrei ceva s\-mi r\spl\te[ti,
prive[te la p\c\toasa ce-o vezi ca o Biseric\11 strig=nd :
Scuip=nd, m\ lep\d, 
de noroiul f\r\delegilor mele.

18

Haide]i acum, restul datoriilor au fost dezlegate :
merge]i, a]i fost scuti]i de orice plat\. 
Slobozi]i fiind, nu v\ robi]i iar\[i:
Zapisul a fost rupt, altul `n loc s\ nu mai face]i.”
Acela[i lucru dar, Iisuse al meu, spune-l [i mie 
care nu-s vrednic s\-]i dau `nd\r\t tot ce-]i datorez 
s\ nu-mi ceri `ns\ ceea ce tu mi-ai `ncredin]at 
c\ci am cheltuit creditul [i dob=nda Ta, 
creditul sufletului [i al trupului meu,
ci slobozindu-m\ cu inima u[oar\, las\, u[ureaz\ 
noianul f\r\delegilor mele.
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