
Paulinus de nola, Poemul XXVii  (i)

Poem în cinstea lui Niceta de Remesiana, episcopul dacilor, care venise la 
Nola pentru a doua oară la sărbătoarea sfântului Felix 1

Traducere din limba latină și note de Eugenia Cristea

1.Vino, zi ce te întorci mereu târziu la mine
Şi care alergi grăbită spre apus, soseşti încet,
Dar ca o pasăre în zbor dispari. Spre tine

5. se îndreaptă vii rugăciuni din pieptul meu,
atunci când prea încet se învârte a timpului roată,
iar tu îndelungată vreme zăboveşti.
Cât aş vrea să te văd luminându-mi zilele toate,
sau, când vii, răscumpărându-ţi zăbava,
să dai neîncetat lumină o vară încheiată,

10. să ispăşeşti aceea zi oprită de porunca divină,
ce lumea-a istovit cu o lumină nesfârşită,
ce, până la sosirea nopţii, a sporit în lume truda.
Acum, iubită zi, prea iute te răpeşte vremea cea rece
şi cerul înnorat când iarna sileşte orele să scadă

15. cu lumina-i fugarnică şi întunericul greoi.
Dar soarele să fie bun cu tine, Felix,
la sărbătoarea ta, pentru tine străluceşte
slava veşnică a lui Hristos luminătorul, necreatul,
şi nici apusul  nu va stinge eterna-ţi cinstire.

20. Du-te, fugară zi, scurge-te, nu te voi rechema,
nu mă voi plânge că eşti scurtă, căci Felix
mereu e-aici cu lumina-i nepieritoare.
La praznic ori în alte zile, sfântu-i nelipsit,
1  Traducere după textul ediției J. P. Migne, PL, 61, col. 648-663
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ca o lumină ce schimbă ziua-n sărbătoare. Căci el
25. nu-i sfânt al unei zile sau al unei sărbători.
Dacă norodu-l prăznuieşte şi-n alte zile, acum
mai numeros decât de obicei trece al bisericii
prag; mereu vedem poporul adunat
la a lui Felix sărbătoare. Eu mă întreb, există oare

30. praznic lipsit de rugăciuni, uitat de marile mulţimi?
Simt însă că-această zi, pe drept, o strălucire aparte are
căci astăzi se-mplineşte timpul ce i-a fost dat lui Felix,
când el şi-a lepădat pământeştile veşminte
şi a fost chemat la ceruri, la tronul fericirii.

35. Astfel se-ntăreşte credinţa ce desparte vremuri
cu nume diferite şi, tot anul, rânduieşte ca sfinte
acele zile-n care părinţii cei bătrâni au tremurat odată
în faţa lucrării dumnezeieşti, spaima celor fărădelege,
sărbătoare-a credincioşilor, propice sfinţilor,

40. iar celor răi, pedeapsă, precum, în Egipt, marea fuse
ţărână pentru sfinţi, vâltoare pentru cei nedrepţi 2.
Ne amintim cu dragoste minuni precum aceasta,
de Dumnezeu făcute în multe alte ţări.
Tot astfel, o sfântă datorie de la Hristos primită

45. este a prăznui ziua în care din Fecioară s-a născut
şi Dumnezeu a devenit om pentru toţi; apoi ziua în care,
conduşi de stea, magii, smeriţi, adus-au daruri
pruncului; sau încă ziua când Iordanul, tremurând,
prin Ioan, l-a spălat pe el, pe cel ce sfinţeşte

50. toate apele ca să renască neamurile;
sau aceea zi sfinţită printr-o minune şi mai mare,
când, prima data, Domnul o minune-a săvârşit,
schimbând apa în vinul dulce ca nectarul. 3

Dar sărbătoarea Paştilor? Biserica o vesteşte
În fiecare zi, în toate colţurile pământului,

55. şi moartea Domnului pe cruce şi viaţa ce, de pe cruce,
a fost tuturor dată. Această negrăită taină a iubirii
2  Fac. 14, 22-27.
3  In. 2, 1-11.



de oameni, nesfârşită, la vremea prescrisă,
la fel smerit e prăznuită pe întreg pământul,
sărbătoare a Veşnicului Împărat ce a înviat cu trupul.

60. Apoi o altă zi sărbătoare, la şapte săptămâni
lumina sărbătorii se întoarce pentru popor,
când Sfântul Duh, trimis din înaltul cerului,
odinioară a împărţit limbile cu o pară de foc 4.
Unul Dumnezeu s-a revărsat prin gurile nenumărate

65. şi-atunci, c-o gură, cuvinte felurite s-au rostit,
toţi au avut putinţa de a rosti cuvinte neştiute,
fiecare-şi recunoştea graiul în gura străinului,
iar în gura sa, se adunau vorbe străine 5.
Barbarii îşi vorbeau în grai necunoscut,

70. cuvintele străine le erau, dar în toţi, un singur duh
îl lăuda pe Domnul Dumnezeu în felurite limbi 6.
Aşa cum cântăreţul vibrează corzile chitarei
cu o atingere de pană sau cel ce îşi lipeşte
buzele de fluier, un singur cântec face să răsune

75. din gura lui, dar la fel nu sună; cu multă artă,
îmbină deosebite sunete, cu degete agile struneşte
găurile dătătoare de melodie şi pline de aer,
le închide, le deschide, ca suflul dulce al melodiei
să intre şi să iasă în scobituri, în val eolian,

80. din flautul, însufleţit, să se reverse cântece.
Dumnezeu, ce plăsmuise sunetele toate, şi singur
cârmuieşte armonia ce pune universul în mişcare,
Început, sfârşit al tuturor lucrurilor și creatorul
oricărui bine şi purtătorul de grijă al celor create,

85. Rămânând în el însuşi în mijlocul iubirii reciproce
prin care Tatăl domneşte în Cuvânt, iar Fiul în Tatăl,
fără de care nimic nu se face 7, prin care toate trăiesc,
4  Este vorba de praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, sărbătoare ce urma a fi prăznuită la 50 de 

zile după Paști.
5  Fap. 2, 4-6.
6  Fap. 2, 46.
7  In. 1, 3.



care pe toate le reînnoieşte prin Cuvânt,
Cel care de pe crucea înroşită cu scumpul sânge

90. S-a ridicat în zbor de pasăre, în ceruri a pătruns,
dus pe un nor purtat de heruvimi, de-a dreapta
Tatălui 8, şi de acolo-şi răspândeşte cereştile daruri,
Sfânt Duh ce de la Unul Născut şi de la Tatăl purcede,
ce vine de la Dumnezeu şi este, pretutindeni, Dumnezeu

95. în chip văzut, coboară acum, precum un foc,
peste mulţimea de tineri apostoli adunată,
curând, un vuiet neştiut răsună, o flacără
peste bărbaţii din oraş veniţi se aşează,
o vâlvătaie, una, pe toţi şi fiecare-n parte 9,

100. cum o uşoară pană ce-atinge corzile lirei
cântă acelaşi cântec în felurite limbi,
dar gura omenească tot alte cânturi are.
Beţia umple minţi agere, iar guri postnice
şi inimi de Domnul pline aduc preaînalte laude.

105. Cine îmi va potoli setea, mie nefericitul,
cu apa aceasta care trezeşte din beţie?
Cum presărat e cerul cu stele şi câmpul cu flori
şi timpul cu ani, tot astfel sunt răsfirate-n an
zile de sărbătoare, ca cei delăsători în rugăciune

110. să-şi amintească, din timp în timp, de bună voie
părtaşi să fie la rânduielile cele divine,
cu bucurie să slujească, iar minţile nepăsătoare
să le supună Domnului în zi de sărbătoare,
să fie cu cei curaţi, deodată, robi ai dreptății.

115. E mare trudă a ocoli păcatul. De coborât la vale
nu e greu, grea este osteneala la urcare
uşoară-i calea spre păcat, iar calea vieţii mult mai grea,
prima e pentru toți, iar alta, îngustă, de puțini.
Dar bunul Dumnezeu pe toţi i-adună în iubire,
120. le dă neputincioşilor răstimpul potrivit
8  Fap. 1, 9-10.
9  Fap. 2, 1-4.



să se silească s-urce muntele virtuții,
firească datorie-i să caute veşmântul lui Hristos,
cel de pe urmă, să-i vindece poala hainei sale
pe cei ce nu se depărtară de calea mântuirii,

125. ci-n staulul Vieţii făr’ de sfârşit s-au aşezat,
dar nu în cel de aici, în cel ce va să vie.
E primul pas spre cer, în toate zilele,
a face fapte bune şi-a celebra fără încetare
cucernic şi smerit, fără prihană, Sfintele Paşti.

130. Dar dacă holda-mi creşte amestecată cu neghină 10,
iar spinul trudei omeneşti împunge-o inimă neştiutoare,
stăruitor, să dăruiesc lui Dumnezeu zile de sărbătoare
ca, cel puţin, parte din mine s-atingă hotarele vieţii,
să nu mă tragă trupul, cu totul, în braţul morţii.

135. Noi însă, cei ce locuim aici aproape,
îl prăznuim neîncetat pe-al nostru sfânt patron,
şi credincioşii, mulţi, în orice zi îl roagă,
şi fără sărbătoare. Dar noi, slugi credincioase,
la praznic, lăsând şi griji şi munci de-o parte, îl slăvim.

140. Eu, cu mare bucurie, în fruntea fraţilor cântând
voi merge şi conduce această ceată ca un stegar.
Deşi poporul din tot pământul se adună şi
îşi revarsă astăzi bucuria cu aceleaşi rugăciuni,
cuvine-mi-se mie să mă bucur și mai vădit

145. în astă zi: căci mult îi sunt dator acestei zile,
mai mult decât oricine, că multă cinste mi-a făcut,
când mi-a născut pentru vecie patron şi sfânt şi mare.
Eu te salut, o zi iubită, a mea lumină, te salut,
o sărbătoare, ce-acum vii cu atâta strălucire,

150. fiindcă la praznicul lui Felix, l-aduci şi pe Niceta,
pentru ca să am azi, din dragoste pentru amândoi,
o dublă sărbătoare, când a plecat din trup martirul
şi s-a urcat la ceruri şi-a revenit la noi, nevătămat,
păstorul şi mulţumire ne-a făcut, şi l-am primit
10  Mt. 13, 30.



155. ca pe-un Hristos ce locuieşte în trup umil.
Bucure-se acum inima mea, şi să rostească ce-odată
mireasa cântase celui care o iubea, Domnul:
Ploaia a încetat, iarna a trecut, şi glas de turturea
se-aude de sus şi până jos, în ţarină la noi.

160. Viile-au parfum de floare, crinii cereşti sunt pe pământ 11.
De unde, întreb, așa de-odată, se schimbă anotimpul,
soseşte primăvara şi flori răsar pe câmpuri îngheţate?
Unsul lui Hristos Domnul, Niceta, cu mulţi tovarăşi,
soseşte, iar iarna pleacă, de aceea pretutindeni

165. văzduh primăvăratic parfum e, şi cald şi roditor
duh din inimă revarsă peste binecuvântatul ogor.
Viaţa neprihănită, inima, plină de adevăr, curată,
îl schimbă pe Niceta în flori şi-n dulci miresme.
Ce aş putea rosti, eu, cel sărman, neştiutor, neînsemnat,

170. cu gura, cu inima, ce-i demn de o cinste atât de mare?
Acum nevoie e de însuşi Felix, ca în această datorie
să-mi fie sprijin la Hristos, să ceară daruri
vrednice de Niceta. Acum aş vrea din pieptul meu
să se reverse în şuvoaie nesecate apa cea vie,

175. ca nu prin gura mea, ci darul lui Hristos, să pot
a-mi trâmbiţa cinstirea şi veselia ce astăzi
mai mult ca niciodată se află-n pieptul meu,
şi-mi însuteşte un praznic deja atât de drag.
În acest sfânt văd pe Niceta, reîntors la mine,

180. iar când îl văd pe acest părinte pentru care
decât pentru oricine am mai mult drag, devin
şi eu Niceta, purtându-i numele binecuvântat,
victorios 12 mă simt, că mi-a împlinit acum dorinţa.
Văzându-l de departe că sosește după atâta vreme

185. La sărbătoare ta venind, preastrălucite Felix,
cum aş putea să nu cunosc mâna ce l-a adus?
Cum n-aş fi în stare să văd un semn atât de lămurit,
11  Cânt. 2, 11-13.
12  Numele de Niceta se traduce în latină victor, adică victorios.



prin rugăciunea ta ai dobândit ce eu n-aş fi putut,
şi doar în vise mi-aş putea înfăţişa, să-l am

190. iarăşi înainte pe Niceta, să-l privesc
și, în zi de praznic pentru Felix, să-l îmbrăţişez,
şi iar recunoştinţă ţi-aduc eu ţie, Felix,
în faţa lui Niceta. Dar cum să fac? întreb. Sărac,
m-aşez la masa bogăției şi, ticălos, eu îndrăznesc

195. mâna să-ntind la marele banchet. Nu ştiu
ce să îmbuc, ce se cuvine la un asemenea ospăţ
şi ce cuvânt poate fi vrednic să-l rostesc. Dă,
sfinte Felix, vrednicie slugii, precum stăpânul,
să pot grăi cuvinte ce vrednice de-un prieten sunt.

200. Adu pe-ai tăi tovarăşi, Felix, la praznic,
e sărbătoarea ta şi-a mea, ba mai degrabă
a mea e, cinstea primită în cer se leapădă
de bucuria pământească. Dar bucuria noastră a ta-i,
şi tu, cu-a ta bunăvoinţă, îndrumă-ţi slujitorii.

(va urma)


