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1. Introducere* 

 

mnul Acatist este considerat drept cel mai vechi, cel 
mai elaborat, cel mai înălŃător imn teologic al 

Născătoarei de Dumnezeu şi distinge, din această cauză, 
specia sa de [celelalte] lucrări ale literaturii creştine şi de 
cele ale teologiei bizantine 1 . Înaintea de apariŃia 
                                                           

* Studiul a fost publicat în: Εἰσηγήσεις µαθηµάτων θεολογικού 
κύκλου „Ἀνοιχτοῦ Παν/µίου” του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, îngrijire de 
K. Krikonis, Tesalonic, 2004, pp. 171-202. De asemenea, a fost publicat 
în limba germană în: Auf der Suche nach der Seele Europas, Tyrolia-
Verlag, Innsbruck-Wien, 2007, pp. 67-99. 

1 Pentru scrierea prezentului studiu, dincolo de atâtea studii din 
bibliografia internaŃională despre Imnul Acatist, folosim în mod 
special cele mai noi studii, iar pentru completa informare ştiinŃifică a 
cititorului nostru, trimitem (în ordine cronologică) la următoarele 
lucrări: F. ALTHEIM (ed.), „Der Hymnus Akathistos”, în: Geschichte der 
Hymnen, Berlin, 1962; O. DE URBINA, „En los albores de la devoción 
mariana: el himno Akathistos”, în: Studia medievalia et mariologia, 1971, 
pp. 589-595; E. TONIOLO, „L’inno Acatisto monumento di teologia e di 
culto mariano nella chiesa bizantina”, în: De cultu mariano saeculis VI-
XI, Academia Mariana Internationale, vol. IV, Roma, 1972; K. 
MITSAKIS, „A linguistic Analysis of the Akathistos Hymn”, în: 
Kληρονοµία, 11 (1979), pp. 177-185 [şi în greacă: „Γλωσσική ἀνάλυση 
τοῦ Ἀκαθίστου ὕµνου”, în: ∆ίπτυχα, 1 (1979), pp. 23-36]; A. SANZ, 
„Sour la Maria Donadeo: Romano il Melode”, în: Ephemerides 
Mariologicae, 35 (1985), pp. 197-200; M.V. LIMBERIS, Identities and 
Images of Theotokos in the Akathistos Hymn, (teză de doctorat), Harward 
University, 1987; K. WERE, „The Acathistos Hymn to the Holy Mother 
of God: With the Office of Small Compline, Part II”, în: R. GREEN, The 
Ecumenical Society of the blessed Virgin Mary, 1987; E. TONIOLO, 
„Numeri e simboli nell’Inno Akathistos alla Madre di Dio”, în: 
Ephimerides Liturgicae, 101 (1987), pp. 267-288; Al aceluiaşi, „La genesi 
dei testi liturgico-mariani in rapporto ai Padri”, în: Liturgie dell’ 
Oriente Cristiano a Roma nell’ Anno Mariano 1987-1988. Testi e Studi a 
cura dell’ Edificio delle celebrazioni liturgiche dell’ Sommo Pontefice, 
Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 945-983, mai 
ales pp. 947-967; J. LAFONTAINE-DOSOGNE, „Nuvelles remarques sur 
l’illustration du prooimion de l’hymne Akathiste”, în: Byzantion 61 
(1991), pp. 448-458; A. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε. Ὁ 
Ἀκάθιστος ὕµνος στήν πίστη και στήν εύσέβεια τῆς Ὀρθοδοξίας, 
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condacului, al cărui autor a fost Roman Melodul 2  în 
secolul al VI-lea, au existat importante omilii închinate 
Născătoarei de Dumnezeu, care au funcŃionat ca omilii 
înainte-mergătoare pentru exprimarea acestei poezii 
importante 3 . Am putea spune clar că Imnul Acatist 
cuprinde tradiŃia mariologică precedentă şi o atribuie 
într-o manieră melodică – mai mult sau mai puŃin – 
                                                                                                                            

Atena, 1993; K. DOURAMANI, Fortunato Malaspina: L’ Ἀκάθιστος. Icona 
del mistero di Cristo e della Chiesa nella Semprevirgine Madre di Dio, 
Istituto superiore (scienze umane e religiose Ignatianum), Messina, 
1994; E. THEODOROU, „Die orthodoxe ekkesiologische Dimension im 
Hymnos Akathistos gedeutet aus den Schriften”, în: Θεολογία, 66 
(1995), pp. 7-18; M.L. PELTOMAA, „The Tomus ad Armenios de fide of 
Proclus of Constantinople and the christological Emphasis of the 
Akathistos Hymn”, în: Jahrbuch der Östereichischen Byzantinistik, 47 
(1997), pp. 25-35. Pentru bibliografia veche şi discuŃia ei - cu privire la 
paternitatea romanică - vezi: K. MΗΤΣΑΚΗΣ, Βυζαντινή Ὑµνογραφία 
(Ἀπό τήν Κ. ∆ιαθήκη ὥς την εἰκονοµαχία), vol. 1, Atena, 21986. 

2 Despre dezvoltarea imnografiei bizantine până la secolul al IV-
lea, vezi: MΗΤΣΑΚΗΣ, Βυζαντινή Ὑµνογραφία. De asemenea, vezi: I. 
KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Ἡ Χριστολογία τοῦ Ρωµανοῦ Μελωδοῦ καί ἡ 
σωτεριολογική σηµασία της, (teză de doctorat), Tesalonic, 1998, p. 14 
sq. Pentru trimiterile noastre la Imnul Acatist folosim ediŃia lui A.C. 
TRYPANIS, Fourteen early byzantine Cantica, Viena, 1968, pp. 29-39. 
Icosul se indică prin scriere minusculă a alfabetului grecesc, iar 
numărătoarea aritmetică (arabă) face trimitere la versuri.   

[Pentru că în limba română nu se foloseşte numărătoarea de tip 
grecesc, aşadar, după literele alfabetului grecesc, am optat pentru 
indicarea cu majusculă latină a scrierii minuscule a alfabetului 
grecesc pentru icos, păstrând din original numai numărătoarea arabă, 
n.trad.]  

3  Distingem dintre acestea omilia patriarhului Proclu al 
Constantinopolului, Εἰς τήν Παναγίαν Θεοτόκον (ACO, I.1, 1, pp. 
103-107) şi cea a lui Vasile de Seleucia, Εἰς τόν Εὐαγγελισµόν (PG 85, 
425-452), din care se inspiră poetul Acatistului, la care ne vom referi 
suo loco. Despre hristologia omiliei lui Proclu, vezi: I. KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, 
Ἡ ὁµιλία τοῦ πατριάρχη Πρόκλου «Εἰς τήν Παναγίαν Θεοτόκον» 
[καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Νεστορίου], Ed. Pournara, Tesalonic, 2004. 
Despre hristologia omiliei lui Vasile de Seleucia, vezi: Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, 
Ἡ Χριστολογία τοῦ Βασιλείου Σελευκείας καί ἡ σωτηριολογική 
σηµασία της, Tesalonic, 1990, p. 202 sq.  
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cunoscătorilor discuŃiilor despre persoana Născătoarei de 
Dumnezeu şi a poziŃiei ei în taina mântuirii. Să nu uităm, 
desigur, că maniera de gândire nestoriană nu a dispărut 
în secolul al VI-lea, ci a fost în plin avânt, după cum în 
avânt a fost şi înfruntarea ei având bază în perceperea 
corectă a dogmei Sinodului VI Ecumenic4. 

Imnul Acatist este un condac liturgic, care – numai el – 
se cântă şi astăzi întreg (in toto) în tradiŃia liturgică vie a 
Bisericii Ortodoxe. Acest condac se plasează, din punct de 
vedere cronologic între cele mai importante, după cei mai 
sistematici cercetători contemporani ai lui, la sfârşitul 
secolului al V-lea şi începuturile secolului al  VI-lea5, când 
în culmea gloriei era în Constantinopol, Roman Melodul. 
łinta lui este să dezvolte credinŃa Bisericii despre 
Persoana lui Hristos şi despre maternitatea feciorelnică a 
Mariei, căreia i se accentuează, evident, rolul tainei în 
mântuirea propriului neam, al neamului oamenilor. Cea 
mai puternică forŃă literară a imnului se armonizează 
exclusiv cu problematica teologică, şi desigur în aşa mod, 
încât să nu se poată distingă una de cealaltă. De asemenea, 
menŃiunea sa cu privire la persoana Născătoarei de 
Dumnezeu se leagă în mod armonic de relaŃia ei cu 
Persoana dumnezeiască pe care o naşte, şi întreaga 
structură teologică în exprimarea imnului se îndreaptă 
către promovarea unei comuniuni eclesiastice, pe care 

                                                           

4 Vezi referitor la polemica antinestoriană a lui Roman Melodul: I. 
KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία, p. 132 sq., unde se arată cadrul istorico-
dogmatic al epocii.   

5  Vezi: E. TONIOLO, „Numeri”, p. 267: „Oggi communque si va 
sempre più affermando di tesi che il celebre inno, giunto a noi anonimo col 
solo titolo di «Akathistos», sia composizione da collacare entro la fine del V 
secole e la prima metà del secole VI: il tempo cioè in cui fiorirono i «contaci» 
o «inni sacri» per la feste liturgiche. Anche l’ Akathistos ne fa parte; anzi 
esso è il solo «contacio» rimasto integralmente in uso nella liturgia bizantina 
fino ad oggi…”.  
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Melodul o propune pentru întreaga umanitate prin 
întruparea Fiului din Fecioară6. 

Născătoarea de Dumnezeu este model şi loc al 
perihorezei dintre Dumnezeu şi oameni. Este, aşadar, 
spaŃiul dumnezeiesc în care pătrunde comuniunea lui 
Dumnezeu cu întreaga omenire. Dacă ar dori cineva să 
vadă poziŃia femeii în Biserică şi în lume, numai înăuntrul 
acestei perspective, pe care o evidenŃiază Imnul Acatist, 
ar stabili problema în baza sa corectă7. Spre exemplu, nu 
                                                           

6 Astfel, în poezie se foloseşte prepoziŃia „διά”: „Χαῖρε, δι' ἧς ἡ 
χαρὰ ἐκλάµψει, χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει” (I) [Bucură-te, prin care 
se înnoieşte făptura; Bucură-te, prin care prunc se face Făcătorul].   

7 Suntem de părere că în dialogul ecumenic contemporan, teologia 
ortodoxă este datoare să rămână în mariologie şi prin aceasta să 
considere inoportună întrebarea cu privire la hirotonia femeilor. MulŃi 
teologi contemporani temători că o Biserică care nu este deschisă la 
hirotonia femeilor este inferioară (oare în mod soteriologic?), 
îndepărtează poziŃia femeii din taina mântuirii neamului omenesc. 
Realitatea că Născătoarea de Dumnezeu a făcut din pântecele ei locul 
de Ńesătură a trupului Cuvântului, loc în care s-a slujit, prin excelenŃă, 
taina mântuirii a întregii omeniri se arată a fi puŃin cercetată. Poetul 
Imnului Acatist nu o proclamă întâmplător pe Fecioară ca stâlp al 
Bisericii cel neclintit (XXIII:12, πύργο ἀσάλευτο τῆς Ἐκκλησίας), aşa 
cum spune şi E. TONIOLO („Numeri”, p. 288): „Maria è la Chiesa, Spossa 
dell’ Angello”. Mariologia, foarte puŃin cercetată astăzi în dialogul 
ecumenic, ca problematizare hristologică ar fi exclusă de către Maica 
lui Dumnezeu şi ca întrebare eclesiologică ar fi numai o simplă relaŃie 
de pnevmatologie şi de hristologie (într-un dialog care iubeşte sau 
flirtează impersonal). Dumnezeu devine astfel un Dumnezeu străin 
umanităŃii, fiindcă naşterea feciorelnică a lui Hristos din Născătoarea 
de Dumnezeu nu devine credibilă (dochetism), cum nu devine nici 
realitatea vasului dumnezeiesc (Θεοδόχος) ca Născătoare de Dumnezeu 
(Θεοτόκος), pe care însă o accentuează Roman Melodul în Imnul 
Acatist, aşa după cum accentuează şi perspectiva soteriologică 
universală a întrupării Cuvântului. Astfel credem! Dimensiunea 
schizofrenică a dogmei prin acceptarea membrilor Bisericii (cu 
adevărat, ecumenice) are multe efecte secundare şi unul dintre 
acestea este să se considere practică conservatoare - diferită - a 
Bisericilor Ortodoxe despre tema preoŃiei femeilor, în Parlament, pe 
care în orice caz nu a exclus-o creştinismul ortodox (nici hirotonia 
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este întâmplătoare expresia din Imnul Acatist că 
Născătoarea de Dumnezeu este „curăŃia” (ἐξίλασµα) 
întregii lumi (III, 15). Fecioara este persoana 
reconciliatoare, care intenŃionat conlucrează la restabilirea 
comuniunii lui Dumnezeu cu toată omenirea, şi nu numai 
cu un om concret. Opinia corectă a contribuŃiei Fecioarei 
la slujirea tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, care 
a avut loc în pântecele ei, o aşează în centrul care uneşte 
cerescul cu pământescul şi pe cele pământeşti cu cele 
cereşti8. 

În demonstrarea acestui adevăr teologic, poetul 
mobilizează tradiŃia universală a Bisericii. Nu lasă nimic 
în utilizarea terminologiei teologice care i-ar fi favorizat 
pe adversarii săi eretici, cum nici terminologia lor. Nu 
ezită, deci, ceea ce deja am constatat-o în studiul 
precedent, să folosească în profunda sa gândire şi 
terminologia lui Nestorie, pentru ca să o îndrepte şi să o 
transmită ortodoxă auditoriului său. Maniera aceasta de 
comportare caracteriza pe PărinŃii Bisericii, de vreme ce 
aceştia nu au rămas la dispute despre cuvinte şi despre 
termeni, ci s-au interesat de înŃelesul corect al lor. Vom 
constata, aşadar, în Imnul Acatist o abordare ecumenică, 
precum a propus-o în secolul al VI-lea şi marele teolog al 

                                                                                                                            

femeilor nu poate să se excludă). Ciudat, de altfel, este faptul că cei 
care ridică problema şi acceptă „în mod tipic” hirotonia femeilor, nu 
acceptă pe sfinte (cum nici pe sfinŃi); aşadar, ei nu acceptă martirajul 
bisericesc. În cazul de faŃă este vorba despre o mărturie în spaŃiul 
chivotului, care şi aşa o prefigurează pe Fecioara, şi despre un spaŃiu 
care „devine” - nu posedă în mod static - Biserica, desigur, lucrarea 
practică reprezentând drumul de mântuire. Desigur, reducerile şi 
lupta pentru putere este ceva, care în mod sigur nu caracterizează 
(nici nu caracteriza) numai relaŃia dintre „bărbaŃi şi femei” ci chiar şi 
a „bărbaŃilor” între ei!  

8 „Bucură-te, scara cerească pe care S-a pogorât Dumnezeu; Bucură-te, 
podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ” (II:10-11). 
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epocii Imnului Acatist, LeonŃiu de BizanŃ, care s-a opus 
unei percepŃii statice a exprimării terminologiei teologice9. 

Încheind introducerea, accentuăm că prezenta noastră 
preocupare având ca temă Imnului Acatist, încearcă să 
prezinte criticile şi interpretările teologice eronate şi să 
intervină cu discreŃie, propunând din optica noastră de 
cercetare perspectiva teologică ecumenică a Imnului, care 
nu a făcut nici până astăzi obiect de cercetare şi de 
evaluare10.   

 

                                                           

9 Merită în cazul de faŃă să ne referim la opinia inovatoare a lui 
LeonŃiu de BizanŃ, conform căreia noile formule pot să devină 
necesare, când cele vechi, în locul importanŃei lor cucernice, nu mai 
sunt în stare să asigure de la început şi din începuturi înŃelesurile 
ortodoxiei mărturisitoare (vezi: LEONłIU DE BIZANł, Împotriva 
monofiziŃilor”, PG 86, 1808CD: „Ἀλλ’ἵσως πρός τάδε εἴποτε˙ Τί οὖν 
ὅλως τήν εὐσεβῆ σηµασίαν ἐχούσης τῆς πρώτης φωνῆς, δευτέραν 
ἡµεῖς καινουργεῖτε, εἰ µή τι σκαιωρεῖτε κατά τῆς ἐννοίας; Ἐξόν γάρ 
εἰπεῖν καί πρός ἡµᾶς εὐκαίρως ὅτι ὧν ἡ χρήσις ἡ αὐτή, τούτων ἡ 
πολυτέλεια περιττή˙ ἀλλά σκεπτέον ὡς τά αὐτά καί τοῖς τήν ἑτέραν 
φωνήν ἀρχῆθεν προβαλλοµένοις, καί πᾶσαν τοιάνδε εὐσεβῆ 
ὁµολογίαν ἀπορηθήσεται. Τί γάρ ἄν εἰ ταυτόν ἐστι τῷ˙ Ὁ « Λόγος 
σάρξ ἐγένετο», τό λέγειν µίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσακρωµένην, 
αὕτη ἡµῖν ἐπεισυνέχθη; Τί δέ εἰ ταὐτόν ἐστι τῷ˙ «Ἐγώ καί ὁ Πατήρ 
ἕν ἐσµεν», προσεφράσθη καί τό ὁµοούσιον τοῦ Πατρός πρός τόν 
Υἱόν; Εἰ δέ οὕτως διά τινας δύο φύσεις λέγοντας Χριστοῦ ἰδίως 
ἔχουσαν ἑκατέραν οὐ µόνο κατά τόν λόγον φυσικόν, ἀλλά καί κατά 
τήν ὕπαρξιν αὐτήν τῆς ὑποστάσεως, ἤγουν τόν τε Λόγον καί τήν 
σάρκα τοῦ Κυρίου, καί οὐκ αὐτόν τόν Λόγον σεσαρκῶσθαι 
δογµατίζωντας ἐν µιᾷ τῇ καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσει, ἀναγκαίως ἐδέησε 
λέγειν µίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωµένην, ἵνα καί 
σηµαίνηται τό διττόν τῶν φύσεων διά τοῦ ὡς πρός τι λέγεσθαι τήν 
σεσαρκωµένην φύσιν...”). 

10 Avem desigur motivul şi datoria să subliniem aceasta. Pentru 
încercarea noastră de cercetare au existat semnalările teologice ale 
profesorului G. Martzelos, cu privire la tema influenŃei Imnului 
Acatist din punctele de exprimare a lui Vasile de Seleucia şi evaluarea 
lor în relaŃie cu Roman Melodul (vezi: Ἡ Χριστολογία τοῦ Βασιλείου 
Σελευκείας…, p. 307 sq).  
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2. Alcătuirea structurală a Imnului 

 

Din punct de vedere structural, Imnul Acatist cuprinde 
24 de strofe, care sunt separate de cercetători în două 
părŃi: prima, cuprinde strofe narative şi a doua, strofe 
orientate spre dezvoltarea importanŃei teologice a relaŃiei 
lui Hristos, Maicii Domnului şi mântuirii lumii. În opinia 
noastră, examinarea primei părŃi ca fiind narativă nu 
trebuie să rezulte după profunzimea caracterul său 
teologic şi al acestuia în relaŃie cu importanŃa sa. Legarea 
naraŃiunii de exprimarea dogmatică îl interesează mai cu 
seamă pe poet, ceea ce vom constata mai jos cu exemple 
concrete. Desigur, prima parte narativ-teologică vorbeşte 
despre evenimentele copilăriei lui Hristos, de la Buna 
Vestire până la prezenŃa la vârsta de 12 ani (după 
umanitate) a lui Hristos în templu. Strofele 1-5 şi 12 
provin din Evanghelia după Luca, în timp ce strofele 6-11 
au fundamentul în cea după Matei. Strofa 11 se referă la 
fuga în Egipt şi la căderea idolilor. A doua parte se 
constituie dintr-un şir de referinŃe teologice speciale 
asupra tainei întrupării Cuvântului. 

Strofele impare sunt caracterizate de 12 salutări 
(χαιρετισµούς), element care Ńinteşte mai departe la 
finisarea temei, care a precedat strofa anterioară11. Strofele 
par a se termina cu refrenul aleluia12 şi se raportează la 
Dumnezeu-Omul. Salutările (de la strofele impare) se 
termină întotdeauna cu refrenul cunoscut de preamărire: 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară, care se raportează la 
                                                           

11 În legătură cu structura Imnului Acatist, vezi mai multe la: N. 
TΩΜΑ∆ΑΚΗΣ, Ἡ βυζαντινή ὑµνογραφία καί ποίησις, Ed. Pournaras, 
Tesalonic, 1993, pp. 154-155.  

12  Această exprimare este de origine ebraică şi are caracter de 
mulŃumire şi de elogiu. Înseamnă „Slavă łie, Dumnezeule” sau după 
erminia multor PărinŃi ai Bisericii „LăudaŃi pe Dumnezeul Cel viu”. Vezi 
şi: Πλ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Ἐκκλησιαστική ἤ βυζαντινή ὑµνογραφία καί 
ἀναλυτική ἑρµηνεία τοῦ Ἀκαθίστου ὕµνου, Atena, 21940, p. 58.  
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Născătoarea de Dumnezeu. Structura condacului face 
cunoscută limpede scopul poetului: să participe în cele 
din urmă spontan cu oamenii aflaŃi în biserică şi cu 
refrenul la ceva ce rezumă înŃelesul central al temei sale, 
precum accentuarea în cele de faŃă a mamei lui 
Dumnezeu ca Fecioară în mod real, atâta vreme cât 
teologia ortodoxă a luptat în timp împotriva opiniei lui 
Nestorie că Dumnezeu nu poate să se nască din om13. De 
altfel, precum am spus, în epoca lui Roman era clară 
nevoia de a se combate interpretarea Sinodului IV 
Ecumenic ca nestorianist, încercare la care Melodul a 
subscris într-o manieră foarte creativă 14 . Reînvierea 
atmosferei antinestoriene în secolul al VI-lea, în perioada 
lui Justinian, este evenimentul caracteristic care atinge 
punctul culminant odată cu condamnarea „Celor Trei 
capitole”15. 

Cât priveşte stilul imnului, numărul 12, credem sigur 
că îndeplineşte în acest Imn un rol important 16 . De 

                                                           

13 Despre hristologia lui Nestorie, rămâne actuală şi de valoare 
teza de doctorat a lui Γ. MΠΕΜΠΗ, Συµβολαί εἰς τήν περί τοῦ 
Νεστορίου ἔρευναν (ἐξ ἐπόψεος ὀρθοδόξου), Atena, 1964.  

14 Vezi: I. KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 132 sq.  
15 Despre epoca lui Justinian în relaŃie cu importantul eveniment al 

epocii, aşadar cu Sinodul V Ecumenic, vezi: Mitrop. M. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, 
Ἡ Πέµπτη Οἰκουµενική Σύνοδος (Εἰσαγωγή, Πρακτικά, Σχόλια), 
Atena, 1985.  

16 Întregul imn cuprinde: 12 strofe, care au legătură cu elementul 
narativ; 12 strofe, care dau conexiuni elementului liric; 12 rugăciuni, 
care se compun din 12 salutări şi menŃiuni despre Maica Domnului şi 
12 Aleluia. Valoarea simbolică a numărului 12 provine evident din 
capitolul 12 al Apocalipsei, unde Ioan Evanghelistul invocă imaginea 
din marea scenă, când o femeie poartă pe capul ei o coroană cu 12 
stele. În întreaga literatură latină şi grecească despre Maica 
Domnului, numărul 12 şi multiplul său joacă un rol important. Istoria 
şi importanŃa simbolismului numărului 12 în literatura patristică este 
o temă care foloseşte cercetării, atât timp cât se arată că ea constituie o 
mărturie explicativă a tradiŃiei Bisericii şi, în mod special, la cine se 
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elementele numerice ale imnului s-a ocupat cu câŃiva ani 
înainte J. Vereecken, care atribuie imnul lui Roman17. În 
opinia noastră, poetul are ca Ńintă principală şi armonia 
matematică, astfel încât, precum vom însemna mai jos şi 
despre formele hristologice reprezentative şi despre 
imaginile pe care le utilizează, să devină accesibilă 
memoriei fiecărui credincios18. Este vorba, aşadar, despre 
imnul al cărei utilizare nu se limitează la lectură, deoarece 
intenŃia autorului imnului era ca poezia să rămână 
gravată în memoria credinciosului, căruia i se arăta 
dogma Bisericii într-o manieră simplă. Cât priveşte 
măsura sa, Imnul Acatist, prin elementul său ritmic de 
accentuare, evită ceea ce nu ar fi accesibil omului obişnuit 
şi ar obosi memoria sa cu terminologie teologică tehnică. 
Subliniem, deci, că Ńinta poetului este ca lucrarea sa să fie 
memorată pe de rost, lucru care arată încercarea poeziei 
de a domina simetria şi exprimarea prin asocierile memoriei. 
Se vede, prin urmare, că Imnul Acatist nu ar putea să 
constituie un produs improvizat, ci o creaŃie cu un scop 
bun, o structură teologică cu forme hristologice, care, 
precum vom vedea, confirmă perspectiva sa ecumenică.  

 

                                                                                                                            

raportează înŃelegerea deplină a capitolului 12 din Apocalipsă. Vezi 
mai multe la: E. TONIOLO, „Numeri”, p. 270 sq.   

17 J. VEREECKEN, „L’ Hymne acathiste: icône chantée et mystère de 
l’ Incanation en nombres”, în: Byzantion, 63 (1993), pp. 357-387. 
Autorul, după o mică analiză a structurii şi al conŃinutului Imnului, 
se ocupă de structura aritmetică a Imnului Acatist şi de importanŃa 
simbolică a numerelor 18, 19, 6, 24, 10, 276 şi 144. El încearcă să 
promoveze unul din elementele importante ale poeziei bizantine prin 
analogii aritmetice. Avansarea importanŃei simbolismului numerelor 
în Imnul Acatist a fost Ńintit şi de E. Toniolo, care consideră că acest 
stil de exprimare nu-l caracterizează pe Roman („Numeri”, p. 268). 
Prin examinarea temei paternităŃii lui Roman de către J. Vereecken, se 
confirmă opinia noastră că nici din această perspectivă nu poate 
cineva să excludă paternitatea romaneică. 

18  Aceasta se demonstrează numai prin realitatea folosirii 
acrostihului (vezi: E. TONIOLO, „Numeri”, p. 270).  
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3. Paternitatea şi problematica teologică 

 

3.1. Problematica contemporană despre paternitate  

şi teologia poeziei 

 

Considerăm că Imnul Acatist este creaŃia lui Roman 
Melodul, ceea ce se va arăta şi în argumentarea 
prezentului studiu. El a fost scris dorind să exprime 
credinŃa Bisericii, având în vederea sa toată tradiŃia 
mariologică anterioară a marilor predicatori, precum cea 
a lui Proclu al Constantinopolului şi cea a lui Vasile al 
Seleuciei. Este vorba despre o lucrare dogmatică ce redă 
frământările tradiŃiei universale. De curând, L. Peltomaa19, 
cercetând subiectul mai ales din perspectiva filologică, a 
reluat evaluarea teologică a Imnului Acatist, având ca 
Ńintă să demonstreze că Imnul este creaŃia problematicii 
care s-a dezvoltat la Sinodul III Ecumenic (431) şi 
perioadei care i-a urmat. Importanta cercetătoare 
menŃionată mai sus nu ar fi datat Imnul Acatist după 
Sinodul IV Ecumenic (451), aşadar, nu ar fi acceptat 
poemul ca operă a lui Roman şi a priori credem că nu ar 
avea vreo relaŃie cu marele poet20. Cu toate acestea, L. 
Peltomaa doreşte să îndepărteze chiar şi opiniile 

                                                           

19  L. PELTOMAA, The Image of the Virgin Mary in the Akathistos 
Hymn, Leiden-Boston-Köln, 2001. 

20 Opinia aceasta este împărtăşită şi de J. KODER [„Antikebezüge 
bei Romanos dem Meloden?”, în: Wiener Humanistiche Blätter, 43 
(2001), pp. 106-127, aici p. 114]. Şi aceasta este desigur lesne de 
înŃeles, atât timp cât, precum am văzut în trimiterea din discursul 
nostru din prologul acestei cărŃi, nu este acceptată „poezia teologică” 
a lui Roman. Astfel, aceeaşi autoare cade într-un mare paradox, când 
spune: „Unbestrietten bleibt freilich weiterhin, dass das Kontakion, sieht 
man vom Akathistos ab, vor Romanos kaum dokumentiert ist, und dass die 
Zeit seiner Blüte im wesentlichen der Schaffenszeit des Romanos 
entspricht”.   
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contemporane (desigur, premergătoare acesteia) ale 
cercetătorilor Imnului Acatist21. De altfel, deja de mulŃi 
ani existau argumente care adevereau că Roman Melodul 
cunoştea Imnul Acatist şi a scris după melodia şi măsura 
prooimionului Îngerul cel mai întâi stătător (ἄγγελος 
πρωτοστάτης) [alte condace]. Aşadar, însuşi Roman „în 
incontestabilele sale poeme, împrumută cântarea şi măsura din 
prooimioanele precedentelor sale poezii şi o articulează la tema 
imnografică a sfântului prăznuit”22. 

                                                           

21 Vezi: TONIOLO, Numeri, p. 267: „Per la determinatione della data, o 
meglio del periodo di compositione, hanno giovato molto i criteri teologici e 
non poco quelli liturgici: poiché l’ Akatistos non risponde all’ oggetto e ai 
formulari di nessuna festa mariana introdotta nel secole VI, a partire dall’ 
imperatore Giustiniano (festa dell’ Annunciatione, della Navità di Maria, 
della sua Presentatione al tempio…), ma risponde unicamente al formulario 
della primitiva «festa della Madre di Dio», in uso un po’ doovunque alla fine 
del IV secole, nel contesto del Natale del Signore. Il criterio liturgico 
suggerisce così la collocazione dell’ Acatisto prima dell’ anno 520. D’ altra 
parte, la dipendenza verbale dall’ omelia di Basilio di Seleucia non permette 
di retrodatare l’ Acatisto prima del Concilio di Calcedonia (451). Quindi, il 
tempo di composizione dell’ inno decorre da Calcedonia a Gustiniano”. E. 
Toniolo, chiar dacă consideră că Imnul Acatist a fost scris după 
Sinodul de la Calcedon şi a avut ca ecou sprijinirea învăŃăturii sale 
dogmatice, cu toate acestea, el nu consideră că este al lui Roman 
(vezi: E. TONIOLO, „Numeri”, p. 268). În orice caz, din perspectiva 
teologică a Imnului Acatist, precum se arată în prezentul studiu, 
opinia lui E. Toniolo nu pare să fie corectă. De altfel, acelaşi E. 
Toniolo subliniază că timpul scrierii este după Sinodul de la 
Calcedon şi după domnia lui Justinian („Quindi, il tempo di 
compositione dell’ inno decorre da Calcedonia a Giustiniano”). Credem, 
deci, că prin semnalările dogmatice, precum acestea pe care le 
argumentăm în prezentul studiu, cercetătorul de mai sus va fi în orice 
caz deschis să arate paternitatea romaneică.  

22  Vezi: Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ, „Ἰωακείµ Ἰβηρίτου, Ὁ Ἀκάθιστος 
ὕµνος” (recenzie), în: Θεολογία, 7 (1928), pp. 257-287, aici p. 265. La 
pp. 266-267 binecuvântatul S. Eustratiadis scria, desigur, cu emfază: 
„Aşadar, dacă în cele 28 de cazuri precedente, pe care în mod intenŃionat le-
am citat şi le-am numerotat, Roman împrumută melodia şi forma poeziei de 
la Roman (prin urmare, de la el însuşi), fără să recurgă la melodii străine, 
ce-l împiedica pentru condacul către Iosif, să-i  împrumute melodia şi metrul 
şi să-l compună şi pe acesta după modelul Acatistului, după [modelul] 
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Cunoscând, de altfel, că Roman Melodul a acoperit, în 
general, în condacele sale problematica majoră de după 
perioada Sinodului de la Efes (431), ca să demonstreze în 
epoca sa că dogma Sinodului IV Ecumenic este în acord 
cu dogma Sinodului III Ecumenic şi cu învățătura 
[Sfântu]lui Chiril al Alexandriei, nu putem să ne îndoim 
că acesta nu este autorul imnului23.  

De altfel, dependențele concrete ale Imnului Acatist de 
alte condace ale lui Roman mărturisesc fără îndoială 
această constatare, după cum confirmă însăşi realitatea că 
Roman Melodul foloseşte cu sârguinŃă şi în mod creator 
ca izvoare ale sale omiliile din secolul al V-lea, precum 
cele ale lui Proclu al Constantinopolului şi ale lui Vasile al 
Seleuciei.  

Datorită spaŃiului redus al prezentului studiu, la acest 
subiect ne vom referi mai jos, pe scurt, doar pentru ca să 
subliniem parametrii teologici universali, care 

                                                                                                                            

poemului său, cum de altfel a şi făcut-o?”. Şi mai jos scrie cu multă 
emfază: „Dar ce drepturi poate avea acum [patriarhul] Serghie asupra 
Imnului Acatist, de vreme ce Roman, cel care a trăit cu un secol înaintea lui 
Serghie, cunoştea deja cântarea? Nazaretul înfrânge Corintul; temeliile 
trosnesc în nisip. Ierihonul, Siloamul şi împrejurimile Ierusalimului ascultă 
zgomotul multor râuri năvalnice ce vin. Şi în zgomotul lor, cele şubrede şi 
nesprijinite se surpă; în zgomotul cascadelor lui Roman, ca nişte jocuri 
fragile ale copiilor, se zdrobesc. CreaŃiile celor străluciŃi se sting, precum 
spumele valurilor ce se lovesc de stânca cea neclintită. Cei care au pus mâna 
pe pământul cel străin şi duhovnicesc, cei ai lui Serghie, ai lui Fotie, ai lui 
George Pisidul şi ai lui George Sikeliotis [se sting], [în timp ce] marele 
Roman rămâne nemişcat şi ferm în pământul său, iar Imnul Acatist îi 
aparŃine lui”. Continuă deci cu o realitate pe care o îmbrăŃişăm din 
faptele (dogmatice) şi, pe care, din păcate, anumiŃi cercetători 
contemporani nu vor să o ia în vedere: „Dacă există şi după cele care au 
fost spuse mai sus, în viitor, persoane care se îndoiesc şi nu sunt de acord, 
un lucru rămâne să-l demonstreze: să prezinte poetul, cu imnele sale 
reprezentative, care să fie mai mare şi mai vechi decât Roman” (Σ. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ, „Ἰωακείµ Ἰβηρίτου”, p. 268). În mod simplu, unde 
întâlnim poet, am fi pus noi astăzi şi „poetul teolog”. 

23 Vezi şi: I. KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 206 sq.  
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caracterizează acest mare imn pe care-l examinăm. 
Simplu, aici menŃionăm că PărinŃii concreŃi din care 
poetul a „extras” Imnul Acatist nu sunt considerați în 
mod întâmplător ca înaintemergători ai 
neocalcedonismului24, al unui mod de exprimare hristologic 
ce s-a născut în secolul al VI-lea şi pe care Roman 
Melodul îl susŃinea înfocat în condacele sale25.  

De problema teologiei Imnului Acatist s-a ocupat în 
mod special A.F. Ferrarra26, care a distins mai înainte de 
Sinodul III Ecumenic terminologia despre Fecioara Maria 
de ceea ce a hotărât, în esenŃă, (la nivelul exprimării 
mariologice) Sinodul în cauză. [A.F. Ferrarra] nu spune că 
la acest Sinod nu s-a discutat în mod simplu despre 
juxtapunerea vechii şi a noii Eve, ci că a dominat în mod 
concret teologia apofatică, ce izvorăşte din promovarea 
titlului „Născătoare de Dumnezeu” (Θεοτόκος) pentru cele 
referitoare la Maica Domnului. Suntem de părere că o 
asemenea trăsătură nu corespunde în mod absolut 
realităŃii. Credem că Imnul Acatist nu are un caracter 
selectiv; că aspiră fără să expună holistic (universal) 
dogma ortodoxă, sau, aşa cum vrea A.F. Ferrarra, să 
rămână numai la exprimarea apofatică şi de preferinŃă la 
terminologia alexandrină. De la astfel de exprimări date şi 
de la precedente opinii privind paternitatea şi teologia 
Imnului Acatist, ne vom ocupa de tema noastră din 

                                                           

24 Vezi: I. KΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Νεοχαλκηδονισµός: ∆ογµατικό σηµεῖο 
διαίρεσης;, Tesalonic, 2003, p. 115 sq. 

25  Despre Roman Melodul şi despre exprimarea în parte a 
hristologiei neocalcedoniene, vezi în teza noastră de doctorat: Ἡ 
Χριστολογία τοῦ Ρωµανοῦ Μελωδοῦ καί ἡ σωτεριολογική σηµασία 
της, Tesalonic, 1998. 

26 A.F. FERRARRA, „The Theology found in the Akathistos Hymn”, 
în: Diakonia, 14 (1979), pp. 18-28. Opiniile lui A.F. Ferrarra, pe care le 
cercetăm în mod critic în prezenta noastră lucrare, sunt exprimate în 
micul său articol (de zece pagini). Pentru acest fapt, [atunci] când ne 
referim în continuare la acesta şi la opiniile studiului de mai sus nu 
vom trimite de fiecare dată la paginile articolului în cauză.  
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perspectiva ştiinŃifică pe care am menŃionat-o deja, 
încercând să precizăm cel mai adânc înŃeles ecumenic al 
poetului Imnului Acatist.   

 

3.2. Despre problematica teologică, în special 

 

În mod sigur, exprimarea apofatică este elementul 
Imnului Acatist ce a fost imprimat în studiile 
cercetătorilor. În menŃiunile lui V. Lossky, cu privire la 
tema apofatismului se consideră că apofatismul constituie 
caracteristica de bază a întregii tradiŃii ortodoxe a Bisericii 
Răsăritene27. Însă nu trebuie ca cineva să înŃeleagă greşit 
această constatare. Limbajul apofatico-teologic nu este în 
teologia ortodoxă lipsit de cunoaştere28. NeînŃelegerea lui 
Dumnezeu de către om nu este recurs al cunoaşterii şi al 
experienŃei personale în relaŃia lui Dumnezeu şi a 
omului29. 

                                                           

27 Despre tema apofatismului în studiile lui Vl. Lossky, trimitem în 
mod deosebit la: B. ΛΟΣΚΥ, Ἡ µυστική θεολογία τῆς ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας, trad. de St. Plevrakis, Tesalonic, 31984, pp. 70, 275, 287. 
Vezi, despre acest subiect, şi în: B. ΛΟΣΚΥ, Κατ’ εἰκόνα καί καθ’ 
ὁµοίωσιν Θεοῦ, Tesalonic, 1974, p. 5 (iconografia apofatică, teologia 
apofatică), p. 6 (creştinismul şi neoplatonismul apofatic), p. 8 (apofatismul 
şi teologia), p. 16 (apofatismul la Plotin), pp. 8-18 sq. (apofatismul la 
Clement Alexandrinul şi la Dionisie Areopagitul), p. 19 (apofatismul şi 
drumul cel superior), p. 42 (despre antinomia teologiei catafatice), p. 43 
(apofatismul apusean). Vezi, de asemenea: Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ, Tesalonic, 
1973, pp. 165, 206 (teologia apofatică şi catafatică). 

28 Vezi şi: N. MΑΤΣΟΥΚΑΣ, „Περί τήν ἔννοιαν τὴς ἀπουσίας καί 
ἀγγωσίας τοῦ Θεοῦ”, în: Κληρονοµία, 2 (1970), pp. 409-421, aici p. 
420: „Dincolo de dimensiunea ei, exagerarea apofatismului introduce în mod 
eronat contradicŃia dialectică între cuvânt şi ignoranŃa apofatică, creează 
contradicŃii polarizatoare între cunoaşterea de sine şi agnosticismul teologic 
şi ignoră poate chiar taina manifestată în istoria mântuirii în Hristos”. 

29 Vezi despre temă şi la: J. POPOVITCH, Philosophie orthodoxe de la 
vérité, tomul I, Edition l’Age d’Homme, 1992, p. 103 sq. 
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Într-adevăr, exprimarea apofatică ortodoxă nu judecă 
lipsa lui Dumnezeu din lume, ci desigur, am putea spune 
că o confirmă. Nu este o experienŃă nefericită, de 
exemplu, că Hristos este numit în Imn „iubitor de oameni” 
(φιλάνθρωπος) 30 . Astfel, se declară relaŃia personală a 
oamenilor cu Dumnezeu şi cunoaşterea Sa empirică din 
creaŃiile Sale31, care, în acelaşi timp, fiindcă Dumnezeu nu 
poate să fie cunoscut după fiinŃa Sa (κατά τήν οὐσία του) 
se exprimă într-un alt mod32. Nu vom discuta aici însă 
despre cunoscuta deosebire dintre firea şi lucrările lui 
Dumnezeu, pentru care s-a consumat multă cerneală în 
ultimele decenii33. În prezenta exprimare ne interesează 
tema relaŃiei apofatico-catafatice în legătură cu Hristologia 
şi Mariologia, care reprezintă tema Imnului Acatist. De 
altfel, aceasta este tema pe care A.F. Ferrarra nu pare să o 
fi înŃeles, aşadar, cea a deosebirii corecte dintre 
Triadologie şi Hristologie. Rămânem, prin urmare, critici 
faŃă de aceasta, evidenŃiind, acolo unde trebuie, versiunea 
noastră ermineutică cu privire la relaŃia cu teologia 
Imnului Acatist. 

                                                           

30 „Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni”, 
(IX:11). 

31  Desigur, aceasta nu înseamnă că energiile necreate ale lui 
Dumnezeu ar putea „să fie identificate, în esenŃă, cu energiile conforme 
fiecărui om” (vezi mai multe despre această importantă temă 
dogmatică la: ∆. ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, Ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης 
κατά τόν Ἄνσελµο Καντερβουρίας, Tesalonic, 1995, pp. 88-89).  

32 Despre tema apotatismului şi a catafatismului ca mod îndoit de 
exprimare teologică a Părinților ortodocşi, vezi în general la: N. 
MΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογµατική καί Συµβολική Θεολογία, vol. 1, Tesalonic, 
2000, (al treilea cap.), p. 137 sq. 

33 Un foarte amănunŃit studiu despre tema aceasta este actuala 
teză de doctorat a lui Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Οὐσία καί ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ 
κατά Μ. Βασίλειο, Ed. P. Pournaras, Tesalonic, 1996. De asemenea, 
vezi şi: Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, „Κατάφασις καί ἀπόφασις κατά τόν 
Μάξιµο τόν Ὁµολογητή”, în: Ἔκδοση τῶν εἰσηγήσεων τοῦ 22ου 
θεολογικοῦ συνεδρίου µέ θέµα «Ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής», 
Tesalonic, 2001, pp. 159-172. 
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În situaŃia concretă a relaŃiei apofatic-catafatic, precum o 
întâlnim în Imnul Acatist, ar putea foarte bine să existe un 
motiv pentru un mod combinat de exprimare a celor două, 
mod ce vine în opoziŃie atât cu refuzul nestorienilor că 
Fecioara într-adevăr a născut pe Însuşi Dumnezeu, cât şi 
cu devalorizarea importanŃei firii umane a lui Hristos, pe 
care au făcut-o toŃi cei ce s-au apropiat de monofizitism. 
TradiŃia ortodoxă, precum o exprimă Imnul Acatist, vrea 
să rămână statornică, în înŃeles soteriologic, în faŃa tainei 
întrupării celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi, în 
relaŃie cu care Născătoarea de Dumnezeu este pusă34 . 
Reprezentativ este în cazul de faŃă modul concis de 
exprimare a dogmei din strofa a 9-a:  

 
„Văzut-au pruncii haldeilor în braŃele Fecioarei  
pe cel ce a zidit pe om;  

şi cunoscându-L a le fi Stăpân,  

deşi luase chip de rob, s-au nevoit… 

Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii… 

Bucură-te, veselia tuturor neamurilor”. 
 
În aceste versuri este vizibilă alegerea lui Hristos ca a 

doua Persoană a Sfintei Treimi şi modul prin care 
Născătoarea de Dumnezeu a apărat această taină a 
Treimii, de vreme ce ea nu a născut un simplu om, ci Una 
din cele trei Persoane treimice. Asupra acestei teme a 
comunicării însuşirilor celor două firi ne vom referi mai 
jos. Pentru început, subliniem că Imnul Acatist se sprijină 
pe dogma de la Calcedon, care vorbea despre un Hristos ce 
se cunoaşte în două firi 35 . Desigur, în imn nu întâlnim 
                                                           

34 Strofa a IV-a: „Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zămislire 
pe cea care nu ştia de nuntă; şi pântecele ei cel cu bună roadă, ca pe o Ńarină 
dulce l-a arătat tuturor celor ce vor fi să secere mântuire”.  

35  „... pe unul şi pe acelaşi Hristos, Fiul, Domnul, Unul-născut, Îl 
cunoaştem în două firi: neîmpărŃit, nedespărŃit, neamestecat, neschimbat” 
(ACO, II. 1, 2, 129, 30-31). Evident, exprimarea poetului din strofa a 
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terminologia tehnică, însă aceasta se vede din modul 
descriptiv de exprimare al Imnului, care susŃine dogma 

                                                                                                                            

12-a trimite la o asemenea perspectivă de susŃinere a terminologiei 
limbajului calcedonian, unde spune că Hristos a fost cunoscut de 
Simeon ca Dumnezeu desăvârşit. În mod corect, Pl. Stamatakis 
consideră exprimarea aceasta înăuntrul diftongului ca fiind „una din 
indiciile poetice ale lui Roman” (vezi: Βυζαντινή ὑµνογραφία, p. 111). 
Însă şi dependenŃele şi asemănările de limbaj cu exprimări pe care 
Roman le foloseşte şi în alte condace sunt multe şi de multe ori 
observăm că el îşi schimbă exprimările sale, folosindu-le cu o 
raportare diferită. Spre exemplu, dacă în primul condac la Naşterea 
Domnului, Roman pune pe Hristos să spună Maicii Sale: „biruit  sunt 
de patima pe care o am faŃă de om”, în Imnul Acatist, autorul se 
adresează Născătoarei de Dumnezeu: „Bucură-te, dragostea care 
biruieşte toată dorirea” (XIII:17). În general, despre limbajul romaneic a 
Imnului Acatist vezi articolul special al lui: K. MITSAKIS, „A linguistic 
Analysis of the Akathistos Hymn”, în: Byzantine Studies, 5 (1978), pp. 
177-185 [în versiunea greceasă: „Γλωσσική ἀνάλυση τοῦ Ἀκαθίστου 
ὕµνου”, în: ∆ίπτυχα, 1 (1979), pp. 23-36].  

Poate, dacă ar trebui să accentuăm aici ceva cu privire la tema 
înrudirii Imnului Acatist cu alte opere romaneice, ar fi să spunem că 
numai toŃi cei ce nu-l cunosc pe Roman, nu vor putea să considere Imnul 
Acatist ca fiind romaneic. Astăzi, din mulŃimea aceasta, aşadar, a 
cercetătorilor contemporani ai Imnului Acatist, E. Toniolo consideră 
că Imnul Acatist a fost scris după Calcedon, în timp ce L.M. Peltomaa, 
cea la care ne-am referit mai sus, îl consideră scris înainte de 
Calcedon). În orice caz, prezentarea prin care romanologii au susŃinut 
paternitatea lui Roman a avut întotdeauna un caracter dinamic şi bine 
ar fi ca suportul ei să nu fie ignorat de către noii cercetători. Spre 
exemplu, ca să amintim ceva de demult, în anul 1928, importantul S. 
Evstradiatis l-a abordat pe Ioachim Iviritul cu următoarele cuvinte: 
„Aceasta am făcut-o şi pentru Roman. Mai înainte de a vorbi despre el am 
fost constrâns să colecŃionez operele sale, dispersate din loc în loc, să le 
cercetez la nivel filologic şi poetic, ca să ofer o părere sigură, cea mai sigură, 
a mărturiei codicelor. Şi când am împlinit aceasta, am putut mai bine decât 
oricine altcineva, care nu s-a îndeletnicit în mod special [de acest lucru], să-l 
disting prin excelenŃă pe poet din tonul, stilul şi forma poeziei, deoarece 
Roman este o figură unică în cercul poeŃilor bisericeşti. Din lectura primelor 
versuri ale poemelor sale, specialistul care se îndeletniceşte cu studiul lor,  
distinge în mod clar geniul lui Roman şi fără să aştepte finalul [poemelor] se 
convinge despre poet...” (vezi: Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ, „Ἰωακείµ Ἰβηρίτου”, 
pp. 260-261, unde continuă opiniile importante despre stilul şi 
limbajul lui Roman).  
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de la Calcedon36. O Persoană treimică există deci în două 
firi şi fiindcă una din acestea (cea omenească) este 
dobândită şi primită în pântecele Fecioarei, pentru aceasta 
Fecioara este recunoscută ca persoana care demonstrează 
în mod indubitabil importanŃa realităŃii că însăşi ea 
contribuie la unitatea celor două firi. Fecioara face din 
pântecele ei loc al acestei unităŃi, precum va spune Proclu 
al Constantinopolului, din care, precum vom vedea în 
cazul de faŃă, poetul îşi extrage tema de exprimare şi 
insistă în importanŃa intenŃiilor universale ale formei 
hristologice a Întrupării.   

                                                           

36 Din această perspectivă, interpretăm observaŃiile reuşite ale lui 
E. Toniolo, care, cu toate că recunoaşte poetului Imnului Acatist o 
susŃinere înflăcărată a formulei de la Calcedon („un Hristos în două 
firi”), totuşi nu este de părere că acest indiciu a caracterizat 
hristologia condacelor lui Roman. Desigur, menŃionăm observaŃiile 
sale corecte în raport cu numărul 1 şi numărul 2: „La definizione 
calcedonese, entro il cui alone dommatico vien composto l’Acatisto, ha her 
fondamento il numero «2», convergente all’ «1»: due infatti sono la nature 
del Verbo incarnato, una la persona; e dopo l’unione ipostatica, «2» 
rimangano, «senza confusione e senza mutazione», ma anche «senza 
divisione e senza separatione», nell’unico e identico «Figlio, Unigenito, Dio 
Verbo, Signore nostro Gesù Cristo». Abbiamo un solo Signore, un solo Gesù 
Cristo, ma sussistente in due nature: le quali convergono o «concorrono 
verso» la sua persona. Questo testo basilare di Calcedonia, che fu il testo 
maggiormente contestato dai separatisti «monofisiti», constituì e 
constituisce l’interpretazione dommatica più esatta del mistero del Verbo 
incarnato; e anche del mistero di «Maria Vergine Theotokos», da cui prese 
l’umanità diventando a noi consostanziale il Verbo del Padre. Qui dunque 
trova le sue radici il «2 convergente all’1», su cui poggia tutta la struttura 
dell’Acatisto. Anche da questo rilievo, la sua collacotione è da ricercare 
unicamente nel mistero del Verbo incarnato, nel quale tuttavia si rivela la 
forza operante di tutta la Trinità” („Numeri”, p. 287). Prin acestea, se 
confirmă opinia noastră că Ńinta poetului a fost teologia ecumenică, 
care a  învăŃătura despre cele două firi cu accentuarea identităŃii lui 
Hristos cu Dumnezeu Cuvântul, şi promovarea simultană a 
mariologiei ca factor de polemică antinestoriană, ceea ce a fost cerută 
într-o epocă în care au fost condamnate aşa-numitele „Cele trei 
capitole”, condamnându-se astfel nestorianismul contemporan lui 
Roman. Prin urmare, credem că este vorba de epoca lui Roman. 
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Numai dacă avem în vederea noastră importantul 
adevăr teologic de mai sus, al susŃinerii intense a dogmei 
de la Calcedon, vom fi în stare să înŃelegem de ce în 
Imnul Acatist stăpâneşte37 paradoxul, ce se poate observa 
în salutările referitoare la însăşi Fecioara Maria38. În esenŃă 
însă menŃiunea lor merge mai adânc (şi are la bază) însăşi 
realitatea unirii celor două firi diferite într-o singură 
Persoană a lui Dumnezeu Cuvântul. Fecioara este spaŃiul 
unde se înfăptuieşte această unire, deşi Creatorul şi 
garantul unirii este însuşi Dumnezeu, pe care Fecioara Îl 
acceptă să locuiască în pântecele ei. Astfel, Melodul spune 
în strofa a 19-a că „Făcătorul cerului şi al pământului te-a 
gătit pe tine, curată, sălăşluindu-Se în pântecele tău”39. Deja în 

                                                           

37 Accentuăm aceasta, de vreme ce are o importanŃă deosebită în 
condacele lui Roman Melodul, din punct de vedere teologic şi din 
perspectiva popularizării. Vezi mai multe la: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, 
Χριστολογία…, p. 213 sq. 

38  MenŃionăm în mod caracteristic: „Bucură-te, viŃa mlădiŃei celei 
nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte; Bucură-te, 
ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut 
pe Săditorul vieŃii noastre!” (V:6-9). 

39  Din această perspectivă teologică, pântecele Fecioarei este 
considerat „străin”. Este considerat, aşadar, în mod apofatic pentru 
motivul pe care l-am explicat şi pe care Roman ni-l aminteşte şi în alte 
condace de-ale sale [vezi ediŃia lui G. DE MATONS, Romanos le Mélode, 
Hymnes, vol. I-IV, SC, Paris, 1964-1981: „Taina Cuvântului [este] 
negrăită, înfricoşătoare/ Celor de pe pământ, tuturor, şi oştilor celor de foc;/ 
Căci El S-a întrupat fără a şti puterile fără de trup” (condacul 13, XXV:1-
3); „Căci sunt străine cele ce-au fost grăite, chiar înfricoşătoare” (condacul 
13, XXVIII:4). Vezi şi condacul 33 (X:2-9), unde se referă la Duhul 
Sfânt]. De altfel, în omilia La Buna Vestire, pe care B. MARX (Procliana. 
Untersuchungen über den homeletischen Nachlaß des Patriarchen Proklos v. 
Konstantinopel, Münsterische Beiträge zur Theologie 23, Münster i.W., 
1941, p. 38 sq.) o atribuie lui Proclu, se spune în mod caracteristic: 
„Ξενόν τό πρᾶγµα, φοβερός, ὁ τοῖς σεραφείµ ἀθεώρητος, ὁ πἀσαις 
ταῖς ἀγγελικαῖς δυνάµεσιν ἀκατανόητος, ἡλίκην συντυχίαν, 
ἐπαγγέλεται! Κόρῇ αὐτοπρόσωπον παρουσίαν µηνύει, µᾶλλον δέ 
εἴσοδον δι’ ἀκοῆς ὑπισχεῖται αὐτῇ! Καί ὁ τήν Εὔαν καταδικάσας, 
τήν αὐτῆς θυγατέρα δοξάζειν τοσοῦτον ἐπείγεται, καί λέγει˙ 
Ἑτοίµασαί µοι τῆς ἀκοῆς τάς εἰσόδους! Καί δύναται γαστήρ χωρεῖν 
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prolog (prooimion), Imnul se referă, în esenŃă, la 
dezvoltarea temei sălăşluirii Cuvântului în Fecioară, temă 
de care s-a ocupat realmente poetul şi care domină 
gândirea sa. Astfel, şi la finalul Imnului, în strofa a 23-a, 
poetul asociază sălăşluirea lui Dumnezeu în pântecele 
Fecioarei, numindu-o pe aceasta drept „biserică însufleŃită” 
(ἔµψυχο ναό): 

 
„Cântând naşterea ta, te lăudăm toŃi  
ca pe o biserică însufleŃită, Născătoare de Dumnezeu,  

că locuind în pântecele tău Domnul, care Ńine toate cu mâna, 

a sfinŃit, a slăvit şi a învăŃat pe toŃi să-Ńi cânte: 

Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu-Cuvântul! 

Bucură-te, sfântă care eşti mai mare decât sfinŃii! 

Bucură-te, chivot poleit cu Duhul!” (XXIII, 1-8)40. 

                                                                                                                            

τόν ἀχώρητον;” (PG 50:794). Desigur, este remarcabil faptul că tema 
vestirii este folosită şi în Imnul Acatist ca şi „prezenŃă personală”. 

40 Născătoarea de Dumnezeu este prezentată ca şi chivot şi în alt 
poem al lui Roman. Este vorba despre cazul în care Melodul 
juxtapune în mod caracteristic pântecele Fecioarei şi unirea 
Cuvântului cu trupul chivotului şi conŃinutul lui (urcior-mană): „Mana 
odinioară şi vasul cel de aur/ de-un chivot, scrie Moise, erau purtate;/ Să 
cercetăm ce vor acestea să însemne!/ Fiindcă nimic nu este în Scriptură la 
întâmplare sau fără de înŃeles,/ ci toate sunt pe faŃă;/ Vasul de aur [este] 
trupul lui Hristos,/ Mana, Cuvântul cel dumnezeiesc cu care S-a unit/ iar 
chivotul ce este?” ([condacul] 37 [din ediŃia lui P. Maas/C.Y. Trypanis], 
III:1-6). Este inutil să spunem că această exprimare concretă a lui 
Roman poate să ne facă să înŃelegem exprimarea din Imnul Acatist: 
„Bucură-te, hrană şi cupă cu mană” (XI:14). Prin expresia „chivot poleit 
cu Duhul”, poetul foloseşte reprezentarea chivotului în mod 
pnevmatologic. Cunoscând că Roman, prin folosirea hristologică a 
reprezentării a fost un inovator, ca astfel să fie conform terminologiei 
hristologice neocalcedoniene a epocii sale (vezi: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, 
Χριστολογία…, p. 174), credem că el completează reprezentarea 
aceasta în mod pnevmatologic, de vreme ce contrariul se întâlneşte în 
cazul strofei a XV-a (din Imnul Acatist), unde vedem versiunea 
hristologică şi folosirea temei îngăduinŃei dumnezeieşti. În orice caz, 
Roman foloseşte acelaşi motiv în manieră pnevmatologică, în 
condacul său despre Duhul Sfânt. 
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De tema hristologică a sălăşluirii Cuvântului în 

pântecele Fecioarei (şi astfel, în însăşi Fecioara) ne vom 
ocupa, având mai cu seamă o Ńintă ştiinŃifică, în cele de 
mai jos41. Prin toate cele precizate până acum credem că 
am introdus şi am clarificat destul această temă. În acest 
punct, trebuie să accentuăm că în exprimarea Imnului 
Acatist întâlnim un paradox simetric, din clipa în care 
diferitele caracteristici ale celor două firi sunt menŃionate 
în Una şi în aceeaşi a doua Persoană treimică42. Această 
perspectivă am văzut-o şi în studiul precedent din cartea 
de faŃă, în opiniile speciale ale terminologiei. Aşadar, 
„bucură-te” (χαῖρε) care se adresează însăşi Fecioarei cu 
salutările de dinainte (în primele versuri ale stofelor 
impare) sau imediat de după (în strofele pare) se 
raportează la această Persoană în care se unesc firile, 
aşadar, la Dumnezeu Cuvântul. În timp ce 
cititorul/auditoriul Imnului Acatist are la început 
impresia că Fecioara este centrul acŃiunii43, de vreme ce 

                                                           

41 Să nu uităm desigur că şi salutul Născătoarei de Dumnezeu ca 
„încăpere a lui Dumnezeu celui neîncăput” (XV:6) aparŃine aceleiaşi 
forme hristologice.  

42 Nu suntem de acord cu opinia acelor dogmatişti care consideră 
ca non-simetrică exprimarea hristologică a Calcedonului (o Persoană în 
două firi) în raport cu pretinsa simetrie a lui Nestorie (două persoane şi 
două firi). ÎnŃelegem şi împărtăşim fără îndoială interesul teologilor de 
mai sus pentru importanŃa nemărginită a tainei lui Hristos şi pentru 
condamnarea opiniei logice matematice a lui Nestorie. Credem însă că 
şi în mod matematic, simetria nu ar fi favorizat raŃionamentul! 
Fiindcă ne interesează fundamentarea teologică a opiniei noastre, 
accentuăm că ne sprijinim supoziŃia pe adevărul teologic că firea 
umană a lui Hristos nu este neipostaziată, ci are ca subiect al ei pe 
Dumnezeu Cuvântul. Este vorba despre un mare câştig pentru 
întreaga simetrie umană.   

43  Despre tematica dogmatică a Imnului şi despre dezvoltarea 
punctelor teologice speciale remarcabilă este cercetarea întreprinsă de 
E. TONIOLO („Numeri”, p. 273 sq.). Întreaga compoziŃie a poemului, 
prin legătura numerelor, dă senzaŃia că hristologia, mariologia şi 
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acesteia i se atribuie salutările din strofele impare, cu toate 
acestea el este dator să constate că, în esenŃă, centrul şi 
măsura acŃiunii poetului este Hristos 44 , iar promovarea 
Fecioarei se face numai în raport cu identitatea şi opera 
acestei Persoane45. Această perspectivă teologică este cea 
care poate să facă inteligibil dinamismul din modelele 
estetice şi din exprimarea imaginilor poetului despre 
Născătoarea de Dumnezeu, ca să ne referim la două 
exemple semnificative, precum cea care o slăveşte ca 
steaua care arată Soarele (I:14, ἀστέρα πού ἐµφαίνει τόν 
ἥλιον) sau aceasta care o prezintă ca cea prin care izvorăşte 
miere şi lapte (XI:17, ρέει µέλι καί γάλα).     

În cazul în care cineva nu distinge această corelaŃie, 
atunci este în pericol să autonomizeze fie pe Hristos, fie 
pe Fecioară, şi să ignore, astfel, caracterul eclesiastic al 
unei relaŃii ce nu se limitează în mod simplu numai la cele 
două persoane de mai sus, ci este deschisă întregului 
neam omenesc46. Nicăieri în Imnul Acatist nu se întâlneşte 
o relaŃie exclusivă a mamei şi a fiului, aşa cum o întâlnim la 
simplele persoane feminine ce nasc simpli oameni. Fără să 

                                                                                                                            

perspectiva eclesiologică sunt lucruri nedespărŃite, aşadar, unite între 
ele. 

44 De exemplu, este salutată ca „Maică a Stelei celei neapuse” şi ca 
„rază a zilei celei de taină”, ca să fie accentuată în stihurile ce urmează 
prinosul ei către umanitate, în raport cu această realitate (vezi strofa a 
IX-a).  

45 Din această perspectivă suntem datori să înŃelegem şi intonaŃiile 
accentuate şi salutările referitoare la Născătoarea de Dumnezeu din 
strofa a XV-a: „Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una! 
Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria şi nasterea! Bucură-te, prin care s-a 
dezlegat călcarea poruncii; Bucură-te, prin care s-a deschis raiul! Bucură-te, 
cheia împărăŃiei lui Hristos!”. 

46 Constatarea ermineutică a lui Pl. Stamatakis privind al optulea 
stih din strofa a XIII-a („Bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii”) 
este remarcabilă: „Fecioara care L-a născut şi L-a hrănit pe Iisus, Cel ce a 
înviat a treia zi din morŃi, a făcut cunoscut chipul învierii de obşte a 
oamenilor” (Βυζαντινή ὑµνογραφία, p. 116).  
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se devalorizeze dimensiunea umană a iubirii de mamă 
faŃă de cel născut, totuşi se distinge [în Imn] şi iubirea 
Celui ce S-a născut faŃă de toate creaturile Sale. 
Dumnezeu-Cuvântul este desigur garantul pentru 
participarea tuturor la această realitatea mântuitoare, ce 
se înfăptuieşte clar în pântecele şi pe braŃele Fecioarei. 
Urarea „bucură-te staulul oilor celor cuvântătoare” (strofa a 
VI-a, χαῖρε αὐλή λογικῶν προβάτων), poate fi înŃeleasă 
numai din această perspectivă teologică concretă. Dacă 
Hristos, Cel pe care Fecioara L-a născut, a fost un simplu 
om, braŃele ei ar fi purtat în mod cert numai pe Acesta şi pe 
nimeni altul. Însă mesajul soteriologic al Imnului Acatist 
este holistic sau, mai bine-spus, universal, fiindcă 
mântuirea nu o făgăduieşte un simplu om, ci însuşi 
Dumnezeu, care este singurul capabil, în calitate de 
Creator al omului, să desemneze pe maica Sa loc de 
refugiu al tuturor oamenilor. Aşadar, maternitatea 
dumnezeiască, chiar dacă este paradoxală, nu este iraŃională47.  

Subliniem deci că Imnul Acatist nu vrea să respingă 
logica umană independentă, ci vrea să o promoveze 
numai înăuntrul descrierii paradoxului unei uniri 
mântuitoare. Paradox nu înseamnă ilogic, ci ceva care 
depăseşte logica umană stricăcioasă (creată) şi 
înŃelepciunea şi o certifică totuşi ca logică înfăptuitoare şi 

                                                           

47 Strofa expresivă care se referă la acest adevăr teologic este a 
XVII-a: „Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, 
că-Ńi stau înainte ca nişte peşti fără de glas; că nu se pricep să spună în ce 
chip şi fecioară ai rămas şi ai putut naşte. Iar noi, de o taină ca aceasta 
minunându-ne cu credinŃă cântăm…”. În cazul de faŃă, Născătoarea de 
Dumnezeu este „sălaşul înŃelepciunii lui Dumnezeu” şi este salutată ca 
„ceea ce pe filozofi îi arătă neînŃelepŃi” şi ca „ceea ce a vădit pe cei meşteri la 
cuvânt a fi necuvântători”. În aceeaşi strofă, Născătoarea de Dumnezeu 
este numită ca „ceea ce a spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor”. Este 
vorba, aşadar, despre tema opoziŃiei privind exclusivitatea înŃelepciunii 
omeneşti, la care Roman se referă şi în alte condace (vezi: Ι. 
ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, pp. 155-156). De asemenea, vezi cel 
de-al cincilea studiu cuprins în cartea aceasta.   
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înŃelepciune reală48, de vreme ce aceasta nu exclude puterea 
dumnezeiască pentru mântuirea omului, ci o caută. 
Pentru aceasta poetul în a treia strofă spune: „Bucură-te, 
ceea ce întreci mintea întelepŃilor! Bucură-te, ceea ce luminezi 
gândul credincioşilor” (χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα 
γνῶσιν˙/ χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας). Ereticul 
Nestorie şi, în esenŃă, toŃi cei care în epoca Melodului 
împărtăşeau opiniile sale şi, în mod eronat, nu sprijineau 
Calcedonul, au fost consideraŃi ca persoane ce neagă acest 
adevăr trăitor, fiindcă l-au considerat în opoziŃie cu logica 
umană. SusŃinătorii hristologiei nestoriene nu ar putea, 
aşadar, să admită paradoxul redării atât însuşilor şi 
caracteristicilor dumnezeieşti, cât şi al celor omeneşti ale 
unei Persoane dumnezeieşti, a lui Dumnezeu Cuvântul49. 
Nu întâmplător de la început, poetul o prezintă pe 
Fecioară ca fiind mirată în faŃa tainei celei mai presus de 
cuvânt50, care nici măcar îngerilor celor fără de materie nu 
le este permis. 

                                                           

48  Foarte frumos, vrednicul de pomenire pr. Justin Popovici 
descrie relaŃia dintre credinŃă şi negura dumnezeiască: „De même que 
l’home non seulement s’aveuglerait mais s’anéantirait lui-même la raison 
humaine s’anéantirait si elle povait pénétrer nue dans les hauteurs 
supracélestes de la Divinité trinitaire, là où flamboient les innmbrables 
soleils des vérités éternelles. Cheminant au millieu d’elles, la raison humaine 
doit porter le vêtement de la foi et être instuite au maniement de toutes les 
armes par les vertus évangéliques” [Philosophie orthodoxe de la vérité 
(Dogmatique de l’Église orthodoxe), tome I, Editions l’Age d’Homme, 
1992, p. 73]. Despre tema credinŃă-cunoaştere vezi, de asemenea, p. 77.  

49 Dincolo însă de acest temei teologic s-au înŃeles Justinian şi papa 
Ioan al II-lea, validând simfonia dogmatică dintre Constantinopol şi 
Roma în anul 534. Vezi: Ι.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Οἰκουµενικά 
παραδείγµατα, vol. 1, Tesalonic, 2002, p. 54 sq. 

50 Strofa a II-a: „Ştiindu-se pe sine sfântă întru curăŃie, zis-a lui Gavriil 
cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului 
meu; că naştere cu zămislire fără sămânŃă cum îmi spui?”. În strofa a III-a 
deosebim un foarte caracteristic mod, prin care se exprimă Roman, 
aşadar, printr-un joc de cuvinte şi printr-un dialog dramatic: 
„ÎnŃelegerea cea neînŃeleasă căutând Fecioară să o înŃeleagă, a grăit către cel 
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Împotriva acestei exprimări eretice faŃă de credinŃa 
Bisericii că altul a fost Hristos şi altul a fost Dumnezeu 
Cuvântul şi nu una şi aceeaşi Persoană dumnezeiască, se 
referă Imnul Acatist. Astfel, Născătoarea de Dumnezeu 
este aleasă „ca început al minunilor lui Hristos” (ὡς 
προοίµιο τοῦ θαύµατος τοῦ Χριστοῦ). În esenŃă, ea însăşi 
este considerată minune (θαῦµα)51, fiindcă înăuntrul ei se 
înfăptuieşte minunea unirii celor două firi, nu al unei 
oricărei Persoane. Cu siguranŃă, o asemenea consideraŃie 
venea în opoziŃie cu modelul logic de gândire al lui 
Nestorie, conform căruia Maria putea să nască numai pe 
omul Hristos şi nu pe însuşi Dumnezeu. Să aducem însă o 
clarificare a opiniei noastre, conform căreia înŃelegerea 
eronată a problemei apofatismului ortodox de către 
anumiŃi teologi stă în simpla legătură dintre triadologie şi 
hristologie. Se va vedea astfel că poetul Imnului Acatist 
nu este interesat numai de identitatea persoanei în 
Hristos, ci şi de promovarea integrităŃii celor două firi ale 
Lui. 

                                                                                                                            

ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinŃă să se nască fiu, spune-mi? 
Iar el a zis către ea, cu frică, grăind aşa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului 
celui nespus! Bucură-te, încredinŃarea celor ce au trebuinŃă de tăcere! 
Bucură-te, începutul minunilor lui Hristos! Bucură-te, capul poruncilor 
Lui”. De asemenea, cunoscut - şi nu fără importanŃă teologică - este 
acest joc de cuvinte al lui Roman prin folosirea cuvântului „λόγος” 
(vezi: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 127, nota 316).  

51 Născătoarea de Dumnezeu este începutul minunilor lui Hristos, şi 
prin aceasta se vede realmente noua creaŃie, pe care desigur o face 
cunoscută fecioria Mariei. Această feciorie o garantează însuşi 
Dumnezeu Cuvântul. Că este minune, şi desigur „minunea cea mult 
slăvită de îngeri” (strofa a III-a) nu este ceva ce provine din însăşi 
Născătoarea de Dumnezeu. Nu este întâmplător că poetul 
accentuează că păzindu-L întreg precum a fost, ca noi (strofa XIII:4) este 
Dumnezeu, care S-a născut din Fecioară. Aceeaşi se remarcă în lume 
prin persoana şi prin exemplul ei de respectare a voii lui Dumnezeu, 
aşadar, de respectare a adevărului tainic al întrupării lui Dumnezeu 
însuşi. Este pozitivă la dorinŃa lui Dumnezeu de a înfăptui minunea 
înăuntrul ei. 
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Nu vom fi de acord nici cu opinia unilaterală a lui A.F. 
Ferrarra 52 , conform căreia în Imn domină apofatismul 
alexandrin, aşa cum el însuşi îl accentuează şi că (în Imn) 
este devalorizată importanŃa teologiei antiohiene 53 . În 
asemenea semne se observă limpede de ce am preferat ca 
studiile romaneice să fie introduse de un amplu studiu 
istorico-dogmatic actual, unde au fost clarificate, aşa cum 
am văzut, asemenea chestiuni. Desigur, credem că în 
Imnul Acatist avem o relaŃie ecumenică – şi în mod sigur, 
armonică – a tuturor elementelor sănătoase din tradiŃia 
alexandrină (prin accentuarea evidentă a unităŃii dintre 
firi) cu cele ale tradiŃiei antiohiene (prin exprimarea 
deosebirii dintre firi). Opiniile de acest fel, precum cele 
ale lui A.F. Ferrara, devalorizează, în loc să promoveze, 
importanŃa acceptului lui Dumnezeu în unirea Sa cu 
umanitatea, pe care desigur nicio exprimare teologică 
sănătoasă (fie ea a tradiŃiei antiohiane, fie a celei 
alexandrine) nu a ignorat-o, cum nici nu a îndepărtat-o.  

De altfel, A.F. Ferrarra, în aceeaşi coerenŃă, oferă o 
importanŃă specială realităŃii că în Imnul Acatist, Hristos 
este prezentat dinăuntrul termenilor Dumnezeu (Θεός), 
Domn (Κύριος), Stăpân (δεσπότης), Împărat (βασιλέας), 

                                                           

52 Vezi capitolul lucrării lui, care se referă la Întrupare. 
53 Deosebirea dintre tradiŃia antiohiană şi cea alexandrină, având 

un caracter absolut, este o exprimare ce a fost făcută celebră în 
manualele de Teologie dogmatică a teologilor apuseni şi, în mod 
simplu, a trecut şi în cele ale ortodocşilor. Poate şi astăzi există unii 
care consideră că teologii ortodocşi au fost cei care au descoperit 
deosebirile terminologice, precum şi valabila deosebire dintre Răsărit 
şi Apus. Credem că şi această deosebire are de-a face cu istoria şi cu 
teologia teologilor catolici, care au iubit diferenŃele sau, mai degrabă, 
împărŃirile terminologice. Problema este că, de vreme ce asemenea 
feluri de deosebiri au fost adoptate de către teologii ortodocşi, care le-
au iubit, este nevoie de acum ca oricine să se convingă astăzi despre 
nereuşita şi lipsa de temei teologic ale acestor deosebiri generalizate. 
Vezi, în general, despre tema aceasta la: Ἱω. ΠΕΤΡΟΥ, „«Σύγχρονος 
κόσµος» ἀντί «Ἀνατολή-∆ύση»”, în: Ἀναλόγιον, 1 (2001), pp. 69-79.   
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Cuvânt (Λόγος), Cel Preaînalt (ὑψηλός), poet (ποιητής), 
Creator (κτίστης), ÎnfrumuseŃător (κοσµήτωρ). În acest 
stagiu al cercetării, problematica nu este obligatorie 54 , 
chiar dacă Imnul Acatist nu oferă o foarte mare 
importanŃă Sfintei Treimi, cât mai cu seamă Tatălui. 
Această problematică o ridică A.F. Ferrara, când apreciază 
prin adverbul „din păcate” constatarea că poetul Imnului 
Acatist nu vorbeşte, aşa cum se petrecea cu PărinŃii 
Efesului (înŃeleg Sinodul Ecumenic din anul 431), despre 
trimiterea Fiului de către Tatăl. Aceasta ar putea fi pentru 
noi un argument împotriva corelaŃiei Imnului Acatist 
numai cu teologia efesiană, aşa cum ar spune L.M. 
Peltomaa. Însă lucrurile nu sunt atât de simple şi 
simplificările dogmatice cad în sarcina atentei cercetări 
ştiinŃifice. Am văzut că poetul Imnului Acatist este 
interesat mai cu seamă să arate că Hristos este a doua 
Persoană a Sfintei Treimi şi pe acest mare adevăr teologic se 
sprijină naşterea Sa din Fecioră 55 . Concretul interes 
teologic ocupă primul loc în hristologia lui Roman56 şi nu 
este deloc întâmplătoare relaŃia Imnului Acatist cu 

                                                           

54  Şi mai înainte, N. Tomadakis nu înŃelegea relaŃia dintre 
hristologie şi mariologie, prin rezultatul devalorizării importanŃei 
epitetelor, din simpla lor numărare la nivel cantitativ: „Epitetele sunt 
puŃine. Dumnezeu-Hristos este numit în Imn, Împărat, Sfânt, Stăpân, 
Dumnezeu Cel Preaînalt, Judecător al dreptăŃii, Creator, Iubitor de oameni, 
Cuvânt al sfinŃeniei, Cel de nedescris, Izbăvitorul, Creatorul cerului şi al 
pământului, Mântuitor, Hristos, în timp ce Fecioara este numită numai 
Sfânta, cea care nu ştie de nuntă, Preacurata, Născătoarea de Dumnezeu, 
Maică prealăudată, Fecioară (nenuntită)” (Βυζαντινή Ὕµνογραφία καί 
ποίησις, Ed. P. Pournara, Tesalonic, 1993, p. 164). Chiar şi la nivel 
cantitativ nu considerăm că „epitetele sunt puŃine”.   

55 Precum spune, de altfel, şi pr. Justin Popovici: „Tous les dogmes 
constituent en réalité une unique Vérité: le Dieu-Homme, le Seigneur 
Christ. Tous renvoient vers Lui parce qu’ils proviennent de Lui; ils 
renvoient à Lui comme chaque rayon de soleil renvoie au Soleil. Que 
seulement l’homme aille et parvienne au bout de la vérité sur le Bien - il 
parviendra à Jésus Christ comme chaque rayon de soleil renvoie au 
Soleil…”. Vezi: J. POPOVITCH, Philosophie…, p. 47. 

56 Vezi: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 182 sq. 
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denumirea de „Melodul melozilor”, cum pe bună 
dreptate a fost numit Roman57.  

Într-adevăr, se vede limpede că poetul este interesat să 
accentueze „iniŃiativa personală”, aşa cum o caracterizează 
A.F. Ferrara, a lui Dumnezeu Cuvântul de a deveni om. 
De ce însă se accentuează această perspectivă teologică? 
Aceasta este importanta întrebare teologică care se pune 
şi se conturează în Imnul Acatist, şi mai cu seamă în 
condacele lui Roman, şi nu considerăm deci corectă 
deosebirea de mai sus pe care a propus-o A.F. Ferrara, de 
vreme ce poetul Ńinteşte să dezvolte o perspectivă 
hristologică concretă. łinteşte, aşadar, să facă faŃă 
problematicii sale hristologice contemporane şi să o facă 
înŃeleasă auditoriului său. El nu dezbate problema 
trimiterii Fiului de către Tatăl, fiindcă Ńinta sa teologică 
este să accentueze identitatea lui Hristos cu o Persoană 
treimică concretă, aşadar, cu Dumnezeu Cuvântul, „Unul 
din Treime”. 

Mai înainte de toate suntem datori să clarificăm cum se 
face vizibilă în condacele lui Roman direcŃia teologică ce 
leagă în mod armonic Teologia de Iconomie, şi cum 
dogma hristologică universală este scoasă în evidenŃă de 
acribie. Aşa cum am văzut într-un alt loc, ceea ce trebuia 
să facă, era să susŃină hristologia Sinodului IV Ecumenic, 
împotriva celor ce au interpretat acest Sinod sau – în fine 
– l-au considerat ca fiind nestorian58.  

Aşadar, cel dintâi scop a fost cel de a demonstra 
adevărul teologic că Hristos este însuşi Dumnezeu 
Cuvântul. Prin urmare, dependenŃa poetului Imnului 
Acatist de Proclu al Constantinopolului, când acesta a 

                                                           

57  Într-adevăr, în opinia lui J.B. PITRA (Analecta Sacra spicilegio 
solemnensi parata, vol. 1, Paris, 1876, p. XXV), caracteristica de Melod 
se cuvine numai lui Roman. 

58 Vezi: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Νεοχαλκηδονισµός…, p. 169 sq. 
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numit-o pe Născătoarea de Dumnezeu „vas sfinŃit, în care 
Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele ei”, nu califică 
„independenŃa Cuvântului”, aşa cum A.F. Ferrara 
interpretează problema, ci se preocupă de deosebirea 
Persoanei treimice ce Se întrupează, astfel încât opinia 
eretică a celui de-al 4-lea Sinod ecumenic, la care ne-am 
referit mai sus, să fie exclusă. Suntem de părere că 
promovarea cunoscutei formule a lui Proclu de 
Constantinopol („unul din Treime, întrupat”, ὁ εἷς τῆς 
Τρίαδος ἐσαρκώθη) de către teologii neocalcedonieni ai 
secolului al VI-lea, înăuntrul exprimării de mai sus, a fost 
redată în cel mai bun mod cu putinŃă de Roman, 
susŃinătorul ei59. De altfel, şi numai simpla dependenŃă de 
Proclu indică identitatea poetului Imnului Acatist, aşadar, 
al lui Roman, cu interesele dogmatice (antinestoriene) ale 
PărinŃilor Sinodului III Ecumenic, de vreme ce această 
omilie a lui Proclu a stat la baza textelor dogmatice, pe 
care acest Sinod le-a acceptat60. Noua calificare a poziŃiilor 
teologice concrete din secolul al VI-lea (în perioada în care 
a activat Roman) se raportează la interesanta mişcare 
teologică a neocalcedonismului care sprijinea colaborarea 
dintre Calcedon şi tradiŃia ecumenică anterioară, ca astfel 
să fie exclusă înŃelegerea sa nestoriană, în virtutea căreia 
acest Sinod a admis dura polemică a lui Sever de 
Antiohia61. 

Ar fi o metodă scolastică ca cineva să caute de câte ori Imnul 
se referă la Sfântul Duh şi de câte ori la Dumnezeu Tatăl. 
Problema nu se reduce la cantitate, ci la scopul teologic62 şi, în 
                                                           

59 Vezi şi: Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 182 sq. 
60 Astfel, deosebirea elegantă a PărinŃilor efesenieni şi a Imnului 

Acatist la nivelul intereselor mariologice, pe care a făcut-o A.F. 
Ferrarra, nu pare să aibă vreo importanŃă deosebită. 

61  Despre polemica antiohiană a lui Sever de Antiohia, vezi: I. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας καί ὁ 
Ὅρος τῆς Χαλκηδόνας, teză de doctorat, Tesalonic, 2002, p. 309 sq. 

62 Sublinierea opiniei noastre, aşa cum va înŃelege cititorul şi din 
alte studii ale prezentei lucrări, nu este una întâmplătoare ci are ca 
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cazul de faŃă, la perspectiva hristologică specială care se 
raportează şi la cuvântul triadologic special. Într-adevăr, 
poetul se referă o singură dată la Sfânta Treime, ceea ce 
am observat deja, şi ea este suficientă pentru dezvoltarea 
intereselor teologice ale poetului, care doreşte să califice 
Persoana ce se întrupează ca a doua Persoană a Sfintei 
Treimi. Desigur, împărtăşim idea lui A.F. Ferrara, care nu 
consideră Imnul Acatist ca un studiu teologic, chiar dacă 
observaŃiile sale arată că astfel ar fi vrut să-l numească. 
Însă, ceea ce nu face cercetătorul de mai sus, este să 
localizeze importanŃa reală cuprinsă de limbajul apofatic 
al Imnului Acatist.  

Remarcăm cum acest limbaj se referă la o Persoană 
reală, aşadar, la cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi şi 
nu, în mod general, la Sfânta Treime, de vreme ce 
Persoana concretă se naşte din Fecioara Maria. Aşa cum 
am consemnat deja, nu întâlnim un limbaj apofatic 
unilateral şi general despre relaŃia dumnezeiască, ci o 
legare simultană a exprimării apofatice de formularea 
catafatică, care se referă la însăşi Persoana dumnezeiască 
ce S-a întrupat. Întreaga încercare de a sublinia că 
Dumnezeu Cuvântul este un Dumnezeu inaccesibl (Tim 
6:16) şi de neînŃeles, se completează cu adevărul teologic că 
însuşi Cuvântul S-a arătat, fără ca firea Sa să se schimbe ci, 
prin Întrupare, devine palpabil şi vizibil în lume. Ca să 
înŃelegem însă problematica hristologică a Imnului, 
suntem datori să vedem Ńinta dependenŃei sale teologice 
de oratorii precedenŃi şi Ńinta ce serveşte teologiei Imnului 
şi care în orice caz este demonstrată ca fiind realmente 
universală. 

 

 

                                                                                                                            

Ńintă pe cei care încă şi astăzi interpretează filologic cele despre 
Roman şi nu cunosc pe cele teologice.  
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4. Hristologia şi mariologia: modelul hristologic  

al Întrupării şi perspectiva sa teologico-ecumenică 

 

Aşa cum am spus, o caracteristică importantă care se 
distinge în opinia lui A.F. Ferrarra este subscrierea 
Imnului Acatist geniului tradiŃiei alexandrine, după cum 
el însuşi o caracterizează. În scrierile multor teologi din 
Apus, indiferent de originea lor confesională, teologia 
vechii tradiŃii patristice a fost împărŃită în grupe şi astfel, 
în mod ermetic, s-a făcut separarea dintre cele două Şcoli 
hristologice, cea din Alexandria şi cea din Antiohia. Şi A.F. 
Ferrara se alătură aceastei logici şi califică modelul 
„hristologiei de sus”63, aşadar, al Cuvântului lui Dumnezeu 
care Se coboară şi Se întrupează (In 1:14)64, ca un model ce 
caracterizează exprimarea teologică a Imnului Acatist şi 
evidenŃiază termenul „Născătoare de Dumnezeu” 
(Θεοτόκος), ca titlu care i se potriveşte Fecioarei. Opinia 
aceasta poate fi acceptată numai printr-o completare 
lămuritoare, de vreme ce este unilaterală şi răneşte 
perspectiva ecumenică şi valoarea Imnului. De altfel, 
susŃinătorii unor asemenea opinii s-ar fi înspăimântat, dacă 
ar fi aflat că poetul Imnului Acatist foloseşte şi 
terminologia catafică, pe care o folosea şi Nestorie, 
extremistul antiohian. De această problematică – mai ales 
din perspectiva terminologiei tehnice – ne-am ocupat în 
cel de-al doilea studiu al prezentei cărŃi. 

De altfel, am făcut aluzie şi într-o altă lucrare de-a 
noastră, lucrare în relaŃie cu problema paternităŃii 
Imnului Acatist, că ceea ce se remarcă în Imn, din punct 
de vedere teologic, este perspectiva sa ecumenică. Acesta 
a fost şi elementul caracteristic hristologiei condacelor lui 
                                                           

63 În limba germană „Christologie von oben”, iar în limba engleză 
„Christology from above”.  

64  Desigur, A.F. Ferrara nu arată vreo emfază catafatismului 
Întrupării, ci însăşi dumnezeirii şi consideraŃiei apofatice. 
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Roman Melodul65. Roman, ca teolog neocalcedonian a fost 
interesat să apere realitatea că diofizitismul Sinodului IV 
Ecumenic (ἐν δύο φύσεσι), ce era considerat drept iubitul 
hristologiei antiohiene, a fost în întregime compatibil cu 
terminologia monofizită, pe care o folosea Sfântul Chiril 
al Alexandriei (µία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωµένη). 
Această perspectivă a indicat-o Roman, folosind pentru 
simplul credincios non-forŃa terminologiei tehnice şi 
dificile. Am observat însă, în cel de-al doilea studiu al 
prezentei lucrări, că nici terminologia tehnică nu a fost 
evitată, chiar dacă în asemenea cazuri valoarea estetică a 
cuvântului poetic se afla în pericol.  

În versul Imnului Acatist (din strofa a 5-a) citim 
următoarea exprimare: „Având Fecioara în pântece pe 
Dumnezeu primit” (Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν 
µήτραν). Este vorba despre un model ferm, prin care 
putem să înŃelegem această perspectivă ecumenică, ce 
indică că nu există în Imn vreo anume consideraŃie 
unilaterală al aşa-numitului „model al hristologiei de sus”. 
Credem că un admirator unilateral al tradiŃiei şi al 
terminologiei hristologice alexandrine nu ar fi folosit 
termenul de „θεοδόχον” pentru a desemna pântecele 
Fecioarei şi – în ultimul caz – pentru însăşi Fecioara, 
aşadar, un termen caracteristic pe care l-a folosit Nestorie, 
ca să poată exprima dualismul său hristologic (şi desigur, 
non-ortodoxul diofizitism). Încă de la început, poetul 

                                                           

65 Insistăm cu vehemenŃă în opinia noastră că: „Nu era posibil ca 
Justinian să aibă în Constantinopol pe cineva care cunoştea viaŃa liturgică, 
fără să-i fi cerut sfatul sau, cel puŃin, să i-l fi recunoscut. Desigur, credem că 
tocmai această recunoaştere, care s-a datorat unor raŃiuni ecumenice, a făcut 
ca marele Melod să fie trecut în istorie drept un erou necunoscut. Credem că 
a existat cineva al cărui poezie liturgică trebuia să fie valorificată şi nu 
numele său. În cele din urmă, acel cineva era dator să-şi jertfească cariera în 
faŃa talentului său ecumenic. Acesta a fost, într-adevăr, «smeritul» Roman, 
despre a cărui viaŃă cunoaştem atât de puŃine” (Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, 
Χριστολογία…, p. 211). 
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Imnului Acatist ne-a indicat, prin prooimionul condacului 
(considerat) autentic (Porunca cea cu taină..., Τό 
προσταχθέν µυστικῶς…), că o problemă hristologică 
concretă, aşadar, cea a sălăşluirii Cuvântului lui 
Dumnezeu în Fecioară îl interesează din punct de vedere 
ecumenic66. 

Luptând deci împotriva unilateralităŃii, poetul foloseşte 
concomitent, ca să nu fie interpretat în manieră nestoriană, 
şi termenul de „Născătoare de Dumnezeu” (Θεοτόκος)67, 
pe care Sfântul Chiril al Alexandriei l-a ales împotriva lui 
Nestorie68. Să consemnăm că exprimarea la care ne-am 
referit se întâlneşte în strofa a 5-a, astfel încât să „dăm 
naştere” la împărŃirea Imnului în două părŃi cu caractere 
distincte, prin urmare, cel narativ şi cel teologic.  

Subliniem mai înainte de toate că poetul Imnul Acatist 
nu se apropie fără sens de cuvinte, realitate ce era destul 
de des întâlnită în conflictele teologice ale acelor vremuri 
şi care provocau schisme şi erezii. Mai curând, în cazul de 

                                                           

66 „Porunca cea cu taină luând-o întru cunoştiinŃă cel fără de trup, în 
casa lui Iosif degrab a stat înainte zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a 
plecat, cu pogorârea, cerurile, încape fără schimbare tot întru tine; pe care şi 
văzându-L în pântecele tău, luând chip de rob, mă înspăimântez a striga Ńie: 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară”. Credem că opinia lui Pl. 
Stamatakis despre [acest] prooimion, ce are relaŃie cu paternitatea 
Imnului şi pe care-l consideră romaneic, este una remarcabilă: „De la 
început, troparul «Porunca cea cu taină...» se cânta ca prooimion, după cum 
încă şi astăzi, având o strânsă legătură cu întreaga temă a Imnului 
[Acatist], care urmează însăşi semnificaŃia troparului de mai sus” (vezi: 
Βυζαντινή ὑµνογραφία, p. 40).  

67 Strofa a V-a: „Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a 
alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată cunoscându-i închinarea, s-
a bucurat şi cu săltări în pântece ca şi cum ar fi cântat, a grăit către 
Născătoarea de Dumnezeu”. 

68  Despre învăŃătura Sfântului Chiril al Alexandriei privind 
termenul „Născătoarea de Dumnezeu”, vezi a doua ediŃie - îmbunătăŃită 
- a lucrării lui Xρ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεοτόκος καί ὀρθόδοξο δόγµα 
(Σπουδή στή διδασκαλία τοῦ ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας), Tesalonic, 
2003, mai cu seamă p. 159 sq.  
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faŃă este receptiv la fiecare termen, atât timp cât termenii 
sunt interpretaŃi corect şi în corelaŃie. Acceptă că Fecioara 
este „vas dumnezeiesc” şi, în acelaşi timp, „Născătoare de 
Dumnezeu”, de vreme ce ea însăşi a devenit cu adevărat 
vas al lui Dumnezeu şi a născut realmente pe Dumnezeu 
Cuvântul. Imnul Acatist pare să depindă în punctul de 
faŃă [elemente] din omilia lui Vasile de Seleucia, Despre 
Bunavestire, unde cel din urmă exclamă: „pântece al 
sfinŃeniei şi vas dumnezeiesc”69. Este vorba de o omilie în 
care se impune uzitarea formulei „Născătoare de 
Dumnezeu” (Θεοτόκος) pentru Fecioara Maria şi, în acelaşi 
timp, se constată desigur perspectiva ecumenică a 
exprimării acestui mare catehet70. 

Pentru cititorul cercetării, ce s-a făcut până acum 
asupra prezentei chestiuni, este evident că dependenŃa 
Imnului Acatist de omilia lui Vasile de Seleucia trădează 
interesele ecumenice, pe care le exprima în secolul al VI-
lea politica religioasă a lui Justinian 71 . Dacă luăm în 
vedere remarca profesorului G.D. Martzelos, că în relaŃia 
dată Vasile [al Seleuciei]-Imnul Acatist, în care se observă 
că poetul nu ar fi folosit un termen încărcat de nestorianism, 
dacă nu ar fi avut drept acoperire pe Vasile 72 , atunci, în 
folosul perspectivei noastre de interpretare, va trebui să 
se confirme această remarcă şi cu alte exemple interne din 
poemele lui Roman, unde poetul se exprimă în aceeaşi 
manieră.  

Într-adevăr, în condacul 35 al lui Roman se evidenŃiază 
aceeaşi perspectivă hristologică. Desigur, acolo poetul se 
pare că are în mintea sa pe un alt Părinte ecumenic, care 

                                                           

69 Cf. PG 85:437C. 
70  Vezi cercetarea acestei teme la: Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Ἡ 

Χριστολογία τοῦ Βασιλείου Σελευκείας καί ἡ οἰκουµενική σηµασία 
της, Tesalonic, 1990, p. 200 sq. 

71 Vezi: I.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 80.  
72 Vezi: Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Ἡ Χριστολογία…, p. 209.  
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folosea terminologia antiohiană – şi deci, terminologia pe 
care o prefera Nestorie –, ca să îl evidenŃieze înăuntrul 
acestei terminologii hristologice a Sfântului Chiril al 
Alexandriei73. În anul 430, Proclu al Constantinopolului 
spunea în mod concret împotriva lui Nestorie 74 : „O, 
pântece în care a fost scris zapisul libertăŃii noastre; o, pântece, 
prin care arma împotriva morŃii s-a dăruit... o, biserică, în care 
Dumnezeu a devenit preot”75. Ceea ce constatăm şi ceea ce 
are importanŃă atât în condacul 35 al lui Roman76, cât şi în 
Imnul Acatist, este interesul lor comun: să se clarifice în 
hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei folosirea 
modului de sălăşluire a Cuvântului în pântecele Fecioarei, 
care era iubit de antiohieni şi folosit chiar de Nestorie 
pentru hristologia sa diofizită77. 

Suntem de părere că, în timp ce Roman a folosit în 
Imnul Acatist, omilia lui Vasile de Seleucia, împrumutând 
termenul „θεοδόχος” în cel de-al 35-lea condac, el a folosit 

                                                           

73  Pentru cercetarea acestei perspective ecumenico-hristologice, 
vezi: I.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Ἡ ὁµιλία τοῦ πατριάρχη Πρόκλου «Εἰς τήν 
Παναγίαν Θεοτόκον» καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Νεστορίου, Ed. Pournara, 
Tesalonic, 2004, mai cu seamă p. 93 sq.  

74 Pe atunci era încă episcop al Cyzicului, şi în omilia, de unde 
reies fragmentele pe care le cităm, aborda împotriva împotrivitorului 
Nestorie, o terminologie pe care însuşi Nestorie o folosea, însă având 
o nouă semnificaŃie, care era antinestoriană. 

75 Vezi: ACO, I.1, 1, pp. 104, 12-16. 
76 Pentru această trimitere la condacele romaneice, folosim ediŃia 

lui P. MAAS-C.A. TRYPANIS, Sancti Romani Melodi Cantica, vol. 1 
(Genuina), Oxford, 1963. Pentru alte ediŃii ale Imnului Acatist (de la 
cele mai vechi la cele noi) trimitem la: W. CHRIST-PARANIKAS M., 
Anthologia graeca carminum christianorum, Lipsia, 1871, pp. 140-147; Σ. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ, „Ῥωµανός ὁ Μελωδός καί ἡ Ἀκάθιστος”, în: 
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, 1 (1917), pp. 820-832; R. MAISANO, Cantici di 
Romano il Melodo, vol. 2, Torino, 2002, p. 579 sq.  

77  Exprimarea hristologică în cauză este folosită, cu aceeaşi 
perspectivă, şi de Proclu în omilia sa (vezi mai multe, la: Ι.Γ. 
ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Ἡ ὁµιλία τοῦ πατριάρχη Πρόκλου «Εἰς τήν 
Παναγίαν Θεοτόκον»…, capitolul privind exprimarea hristologică a 
întrupării, p. 86 sq).  
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atât pe cel de „θεοδόχος” 78 , cât şi pe cel de „ναός” 
(biserică), care din perspectiva ecumenică la care am făcut 
referire mai sus, se întâlneşte în omilia patriarhului Proclu. 
Aşa cum spune Roman, în controversatul punct al celui 
de-al 35-lea condac, Fecioara „te-ai arătat biserică şi vas al 
Domnului” (35, V:3, ὡρίσθη καί ναός καί δοχεῖον Κυρίου). 
În cazul de faŃă, vedem un „ulterior” teolog-poet, ce 
doreşte să aleagă cu perspectivă antinestoriană (şi, 
desigur, în mod intenŃionat din opinia dogmatică a epocii 
sale) termenii caracteristici de mai sus, pe care i-a folosit 
însuşi Nestorie, scoŃând la suprafaŃă termeni din 
arsenalul hristologiei Sfântului Chiril al Alexandriei, şi 
alegând concomitent titlul de „Născătoare de Dumnezeu”79. 

Poetul foloseşte deci tactica pro-calcedoniană a 
PărinŃilor ecumenici, ca să atace (în mod antinestorian) 
folosirea terminologiei hristologice diofizite a 
antiohienilor, ceea ce era necesară epocii sale80, pentru ca 

                                                           

78  De altfel, Fecioara este numită şi „sălaşul înŃelepciunii lui 
Dumnezeu” (XVII:6), ceea ce în poem se confruntă cu aşa-zisa 
înŃelepciune a celor „meşteri la cuvânt” (XVII:9). 

79  Pentru alegerea termenului „Θεοτόκος” (Născătoare de 
Dumnezeu) de către Sfântul Chiril al Alexandriei, vezi: Χ. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεοτόκος…, p. 159 sq.  

80 Suntem datori să spunem că problema refuzului coborârii locale a 
Cuvântului prin Întruparea Sa, nu este singurul caz pe care l-am 
întâlnit în omilia lui Vasile de Seleucia (Εἰς τόν Εὐαγγελισµόν), ci ea 
a fost un important argument în atribuirea omiliilor patriarhului 
constantinopolitan. În paralel, acest motiv antimonofizit şi 
antinestorian al lui Proclu a fost folosit şi în Imnul Acatist, şi este o 
realitate că se întâlneşte şi în condacul lui Roman, La Sfântul Duh. Nu 
este vorba despre o alegere dogmatică întâmplătoare, ci ea are relaŃie 
cu climatul neocalcedonian, care s-a impus în epoca lui Roman (şi în 
Imnul Acatist), când susŃinătorii ortodocşi ai Sinodului IV Ecumenic 
urmăreau să demonstreze înrudirea dintre acest Sinod şi hristologia 
Sfântului Chiril. Trebuia, aşadar, să se arate împotriva celor două 
poziŃii hristologice extreme, că în acord cu învăŃătura Sfântului Chiril 
şi cu cea a Calcedonului, atribuirea patimilor în Persoana Cuvântului 
nu are relaŃie cu teopatismul apolinarist şi cu poziŃia Întrupării ca 
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diofizismul Calcedonului să fie arătat ca unul non-
nestorian, ci în întregime chirilian. Printr-o asemenea 
folosire terminologică deschisă este evidenŃiat în condac 
conceptul de „Născătoare de Dumnezeu”, concept ce nu 
urmăreşte să domine profunzimea adevărului că Fecioara 
este şi „vas dumnezeiesc”, ci pentru ca să-l îndrepte în 
direcŃia corectă 81 . Râvna deosebită pentru promovarea 
acestui mod de exprimare al anumitor PărinŃi ecumenici 
pro-calcedonieni este o particularitate romaneică. Ceea ce a 
făcut mai înainte Proclu în hristologia sa, o face şi Imnul 
Acatist şi, în general, opera lui Roman, ca o preocupare 
creatoare a lor82. Aceasta demonstrează în mod limpede 
că Imnul Acatist se formează în problematica teologilor 
neocalcedonieni al celui de-al VI-lea secol şi a rezultat din 
interesul lui Roman pentru creaŃia ecumenică.  

Dincolo de realitatea că preferinŃa teologică ecumenică, 
la care, din cauza spaŃiului redus al studiului ne-am 
referit uşor superficial, demonstrează paternitatea 
romaneică, pe noi ne interesează aici mai cu seamă să ne 
aliniem evaluării cunoscute de până acum, care considera 
în mod unilateral Imnul Acatist ca poezie (al stilului) 
alexandrin. Suntem de părere, aşadar, că Roman continua 
prin stilul cuvântului său unic să exprime teologia 
ecumenică pe care au folosit-o în omiliile lor PărinŃii pro-
calcedonieni (ecumenici), precum Proclu al 
Constantinopolului şi Vasile de Seleucia, care deja mai 

                                                                                                                            

rezultat al „coborârii locale” a lui Dumnezeu Cuvântul. Despre 
evaluarea antieretică a celei de-a 15-a strofă din Imnul Acatist, vezi: 
Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Ἡ Χριστολογία…, pp. 311-312. De asemenea, (în 
relaŃie cu exprimarea asemănătoare a lui Roman în condacul La 
Sfântul Duh) vezi: I.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, pp. 128-129.  

81  Roman repetă titlul de „Născătoare de Dumnezeu” în refrenul 
condacului 35 nu în mod întâmplător, ci datorită faptului că 
nestorianismul epocii sale amininŃa înŃelegerea corectă a dogmei de la 
Calcedon. 

82 Vezi: I.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, mai cu seamă, p. 200 
sq. 
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înainte de Calcedon, au urmărit să altoiască hristologia 
chiriliană până şi în cea mai veche exprimare 
terminologică antiohiană, aşadar, cea a lui Nestorie 83 . 
Imnul Acatist aparŃine acestei perspective teologice şi, 
desigur, nu întâmplător s-a spus despre modul ecumenic 
de exprimare al lui Roman că „a reuşit să popularizeze în 
condacele sale hristologia Calcedonului înăuntrul cadrelor pur 
chiriliene şi să o introducă în practica liturgică a Bisericii”84. 

 

5. Problema comunicării însuşirilor celor două firi  

şi perspectiva soteriologică 

 

Din cele ce am spus mai sus, în acest punct putem să 
înŃelegem fundamentul corect al folosirii exprimării 
apofatice a Imnului Acatist şi al terminologiei hristologice 
paradoxale. În capitolul anterior am vorbit despre 
problema aceasta din perspectiva relaŃiei Născătoarei de 
Dumnezeu cu Hristos şi având intenŃia de a exclude 
interpretarea eronată a exprimării apofatice sau a celei 
paradoxale din Imnul Acatist. Pe de o parte, poetul 
urmăreşte să excludă atât nestorianismul, cât şi 
monofizismul, fără să uite, în acelaşi timp, deosebirea 
celor două firi ale Cuvântului întrupat şi sprijinirea 
acestei Persoane ca subiect unic al celor două firi.  

Din importanta perspectivă teologică de mai sus, 
vedem că şi numele de Hristos îl foloseşte ca sinonim 
pentru Dumnezeu85. Califică deci această Persoană ca Cel 
ce a fost purtat şi ca Cel ce se poartă86, ca Cel ce a lucrat şi ca 
                                                           

83 Despre o opinie sinoptică în relaŃie cu această temă, vezi: I.Γ. 
ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Νεοχαλκηδονισµός…, p. 115 sq. 

84 Vezi: Γ.∆. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Ἡ Χριστολογία…, p. 316. 
85 „Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos” 

(VII:1-2). 
86 „Bucură-te, că porŃi pe Cel ce pe toate le poartă” (I). 
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Cel ce lucrează 87 . Evident, poetul vrea să facă clare 
caracteristicile speciale ale celor două firi ale lui 
Dumnezeu Cuvântul, care se deosebesc numai calitativ, 
nefiind însă autonome şi amestecate între ele, de vreme ce 
se referă la o singură Persoană, şi aceasta dumnezeiască, 
care exprimă şi acŃionează aceste caracteristici, garantând 
deosebirile lor. Este exact analiza care se încadrează în 
spaŃiul dogmatic de cercetare al celui de-al doilea studiu, 
cuprins în cartea de faŃă, unde am constatat prezenta 
perspectivă prin expresia „pe toate le faci (înŃelegem 
Hristos), ca Dumnezeu şi Om”. 

Astfel, prin accentuarea pe care o dă desăvârşirii firii 
umane a lui Hristos, lucru evidenŃiat, de astfel, de 
numeroasele referiri, se combate erezia monofizită, în 
timp ce, prin accentuarea unităŃii Persoanei lui Hristos şi 
a identităŃii Sale cu Dumnezeu Cuvântul, dar şi prin 
comunicarea însuşirii firilor în această Persoană şi 
alegerea titlului de „Născătoare de Dumnezeu” pentru 
Fecioara Maria, se combate în mod cert problematica 
nestoriană şi exprimarea dogmei hristologice.  

Adevărul dogmatic din jurul acestei teme a 
comunicării însuşirilor este redat în Imnul Acatist cu o 
sensibilitate oximoronă şi cu forme opuse. Spre exemplu, 
Feciora însăşi „a născut pe Săditorul vieŃii noastre” (V:9, 
φύουσα φυτουργόν τῆς ζωῆς ἡµῶν). Redarea acestui mod 
de exprimare având ca subiect pe Hristos, arată interesul 
poetului în redarea însuşirilor celor două firi în însuşi 
Dumnezeu Cuvântul. Aşadar, Cuvântul întrupat este 
Iubitor de oameni, este Cel ce a lucrat şi Cel ce lucrează, Cel 
ce a fost sădit şi Cel ce sădeşte. De altfel, evidenŃiind pe 
Fecioară, imnograful accentuează importanŃa îngăduinŃei 
Fecioarei la taina mântuirii umanităŃii, ceea ce o face 

                                                           

87 „Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni” (V:8). 
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pentru toŃi oamenii88, dar şi indicând relaŃia palpabilă, 
prin intermediul Născătoarei de Dumnezeu, a tuturor 
oamenilor cu Dumnezeu89.  

În aceeaşi perspectivă teologică întâlnim şi alte 
exprimări. Păstorii, „alergând spre Acesta ca spre un păstor, 
văzutu-L-au ca pe un miel fără prihană hrănindu-se în 
pântecele Mariei” (VII:3-4). Astfel, Născătoarea de 
Dumnezeu este „Maică a Mielului şi a Păstorului” (VII:6, 
ἀµνοῦ καί ποιµένος µήτηρ), în timp ce magii au ajuns pe 
Cel neajuns (V:5, ἔφθασαν τόν ἄφθαστο) şi au văzut „în 
braŃele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni” (IX:1-2, ἐν χερσί 
τῆς παρθένου/ τόν πλάσαντα χειρί τούς ἀνθρώπους). În 
această coerenŃă poetul foloseşte forma hristologică văzut-
cunoscut (IX:3-4, „şi cunoscându-L a le fi Stăpân, deşi luase 
chip de rob, s-au nevoit…”)90. Similar, foarte frumos, această 
formă hristologică despre apropiere şi non-apropiere, este 
folosită şi în strofa a XVI-a: „Toată firea îngerească s-a 
minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale; că pe Cel 
neapropiat, ca Dumnezeu, l-au văzut om apropiat tuturor”. 

Am putea să spunem că, în primul imn romaneic La 
naşterea lui Hristos, oricine poate să vadă rezumatul la tot 
ceea ce se desfăşoară în Imnul Acatist. Acolo Roman o 
pune pe Născătoarea de Dumnezeu să spună lui Hristos: 

 
„Căci nu sunt numai Maica Ta, Mântuitorule Preamilostive; 
şi nu în zadar cu lapte Te hrănesc 

pe Tine, dătătorul laptelui, dar pentru toŃi Te rog. 

                                                           

88  „Bucură-te, îndreptarea înŃelepciunii celor credincioşi! Bucură-te, 
veselia tuturor neamurilor!” (IX:16-17). 

89 „Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, o 
vedem pe Preasfânta Fecioară; că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe 
toŃi îi îndreptează spre cunoştinŃa cea dumnezeiască” (XXI:1-4). 

90 Versul acesta trebuie asociat cu cele spuse în strofa a VII-a: 
„Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos, şi 
alergând spre Acesta ca spre un păstor…”. 
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Tu m-ai făcut pe mine gură şi laudă neamului meu întreg; 

fiindcă pe mine lumea mă are prea tare acoperământ, 

zid de scăpare şi întărire91 
Spre mine caută cei alungaŃi 

din desfătarea raiului, căci îi întorc pe ei acolo 

Toată zidirea să simtă că Te-ai născut din mine 

[Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci]”∗.  
 
Lăsăm această strofă fără niciun comentariu, fiindcă 

credem că acest cuprins al ei a fost prezentat prin tot ce 
ne-am referit până acum la Imnul Acatist. 

Este o realitate că într-o asemenea exprimare teologică 
reprezentativă, care caracterizează condacele lui Roman92, 
se sprijinea, în cel mai bun mod cu putinŃă, şi delectarea 
literară a auditoriului, care interpreta dogma hristologică 
nu printr-o terminologie tehnică dificilă, ci printr-o 
exprimare reprezentativă care rămânea imprimată în 
memoria auditoriului. Aceasta a fost măiestria lui Roman, 
care a avansat – prin ritm şi melodie – perspectiva 
ecumenică, pe care au exprimat-o marii predicatori mai 
înainte de el. 

Toate acestea, pentru viaŃa de zi cu zi a credinciosului, 
nu sunt superficiale şi lipsite de sens. Poetul este interesat 
de importanŃa soteriologică a menŃiunilor referitoare la 
Hristos şi la Născătoarea de Dumnezeu. Pentru aceasta, în 
a XVIII-a strofă vorbeşte evident despre „Dumnezeu ca 
păstor fiind”, care „pentru noi s-a arătat om ca noi”. Această 
teologie prin împreună-suferinŃă, care se accentuează prin 
„cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu”, 
se împotriveşte atât monofizismului, cât şi 
nestorianismului. Asemănarea se referă la umanitatea reală 
a Cuvântului (deci, împotriva monofizismului). De altfel, 
                                                           

91 Cf. 35, X:3. 
∗ Am preluat în text traducerea românească din: Sf. ROMAN 

MELODUL, Imne…, pp. 78-79. 
92 Cf. I.Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Χριστολογία…, p. 200 sq.  
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este o asemănare, pe baza căreia Dumnezeu invită la 
mântuire pe fiecare om (împotriva nestorianismului). Nu 
întâmplător, poetul Îl numeşte pe Hristos „Dezlegătorul 
tuturor oamenilor” (XXII:2, τόν πάντων χρεωλύτη 
ἀνθρώπων), ci fiindcă trupul Său este la fel (are aceeaşi 
natură) cu toŃi oamenii şi mântuirea se înŃelege ca 
realitate ecumenică, în care Fecioara, ca ceea ce a născut 
pe însuşi Dumnezeu Cuvântul, are rolul ei special93.  

 

6. Epilog 

 

În prezentul studiu am dorit să evităm pericolul de a 
aduna încă o menŃiune despre Imnul Acatist, fără ca să 
rezulte ceva nou în cercetarea sa. Cât priveşte bibliografia 
temei ne-am poziŃionat, mai cu seamă, în cadrele unui 
studiu ce se ocupă de teologia Imnului Acatist. Am dorit 
deci să respingem opinia care relaŃionează unilateral 
Imnul Acatist de hristologia/mariologia alexandrină şi să 
propunem perspectiva ecumenică a poemului, în raport 
cu problematica hristologică a epocii în care a fost 
compus, aşadar, a epocii lui Roman Melodul. 

Am precizat modul apofatic de exprimare al poeziei şi 
problematica ei antieretică, aşa cum am făcut şi pentru 
formele oximoronice opuse, pentru paradox şi pentru 
elementele filologice care îmbogăŃesc, teologic şi estetic, 
Imnul Acatist. O importanŃă deosebită am acordat-o 
realităŃii dependenŃei poemului de PărinŃii ecumenici care 
au activat înainte de Sinodul IV Ecumenic şi au 
caracterizat-o prin terminologia lor hristologică. 
DependenŃa aceasta este semnul distinctiv al poemelor lui 

                                                           

93 „O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai 
sfânt decât toti sfinŃii, primind acest dar de acum, mântuieşte de toată ispita 
şi scoate din chinul ce va să fie pe toŃi cei ce-Ńi cântă: Aliluia!” (XXIV:1-6). 
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Roman Melodul. Cel mai important este faptul că poetul 
face cunoscută terminologia nestoriană când se referă la 
Hristos şi la Fecioara Maria, prin perspectivă 
antinestoriană. Astfel, Imnul Acatist se armonizează în 
întregime nevoilor de exprimare antieretice al celui de-al 
VI-lea secol, în care trebuia să se sprijine diofizitismul 
Sinodului IV Ecumenic, ca fiind în întregime de acord cu 
exprimarea hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei. 

În practică, Roman Melodul a răspuns, prin poemele 
sale, acestei nevoi şi constatarea aceasta ne oferă 
posibilitatea să combatem cunoscuta opinie de până 
astăzi că Imnul Acatist este preferenŃial în terminologia sa 
hristologică. Nu numai că nu este preferenŃial, dar şi 
împrumută terminologia pe care o folosea Nestorie cu 
multe veacuri înainte. Promovarea acestei terminologii cu 
valenŃă ortodoxă a fost desigur o lucrare a PărinŃilor 
ecumenici pro-calcedonieni. Însă, trimiterea acestei reguli 
în lucrarea principală a unui mod de exprimare 
hristologic a devenit „regulă în condac” şi în teologia 
ortodoxă a secolului al VI-lea. În poezia liturgică a acestei 
epoci, Roman este cel ce exprimă această practică concretă, 
iar Imnul Acatist este una din lucrările sale care o 
mărturisesc. 

  

 


