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Curs 2: Bizantinologie (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Imperiul bizantin sub urmaşii lui Constantin cel Mare 

 

Constantin cel Mare fondatorul Imperiului creştin oriental a lăsat urmaşilor săi ca principală sarcină 

apărarea lui împotriva ereziilor şi a invaziilor barbare. În plus, la moartea sa, Imperiul nu avea încă un 

Augustus desemnat. În anul 335, cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de domnie, împăratul defunct a împărţit 

Imperiul între cei trei fii ai săi şi cei doi nepoţi, fără să fi indicat fiului cel mare, Constantin al II-lea, că ar avea 

drepturi deosebite. Nepoţilor Dalmatius şi Hanibalianus li s-a refuzat din start de către armată un rol politic. 

Astfel cei trei fraţi s-au întâlnit la Viminacium, în Moesia Superior şi şi-au împărţit teritoriile moştenite de la 

tatăl lor astfel: Constantius al II-lea (337-360) a avut mai întâi Orientul (Asia Mică, Siria, Palestina, Egiptul) 

la care se adăuga Tracia, iar mai apoi tot Imperiul. Constantin al II-lea (337-340) primeşte Occidentul 

(Bretania, Galia, Spania), iar Constans (337-350), care avea numai 14 ani primeşte Italia, Africa şi Illyricul 

Oriental. Constans îşi fixează mai întâi capitala la Sirmium, iar mai târziu la Roma. Cucerind Nordul Italiei, 

Constantius al II-lea şi Constans domnesc fiecare în bună înţelegere, cu toate că între ei existau deosebiri de 

credinţă, Constans fiind ortodox iar Constantius al II-lea arian. Dorinţa de a scăpa de sub tutela fratelui său, 

Constantin al II-lea, îl va determina pe Constans să declanşeze un război fratricid, soldat cu moartea celui din 

urmă în anul 350.  

Pe plan religios, Constantius al II-lea a continuat să sprijine activ creştinismul, dar spre deosebire de 

tatăl său el a fost adeptul arianismului. El a căutat să promoveze această erezie, reuşind către sfârşitul domniei 

s-o impună ca doctrină oficială a Imperiului. Prin faptul că a încercat să impună o linie de conduită favorabilă 

arienilor, mulţi l-au considerat intervenţionist, fiind chiar asimilat cu “primul caz de cezaro-papism”1.  

Cearta dintre niceeni şi arieni va continua, Sf. Atanasie reîntors din exil în 338 fiind nevoit să facă faţă 

reacţiei violente a arienilor. Aceştia din urmă se vor împărţi tot acum în două grupe: semiarienii, care 

admiteau numai o asemănare între Fiul şi Tatăl, numiţi eusebieni deoarece îl aveau în frunte pe Eusebiu de 

Nicomidia şi arieni radicali, sau eunomieni, de la numele conducătorului lor Eunomiu; aceştia din urmă 

considerau că între Tatăl şi Fiul există o deosebire fundamentală, de substanţă.  

Prin hotărârea împăratului, Sf. Atanasie este alungat iar în locul său este pus Grigorie. Atanasie fuge în 

Italia, unde cere ajutorul papei Iulius, care îl găseşte nevinovat (340). În Orient, episcopii ţin mai multe 

sinoade, în care se încearcă alcătuirea unui Crez propriu. În Occident, papa îl convinge pe Constans să facă 

presiuni asupra fratelui său Constantius al II-lea, pentru a fi convocat un sinod care să discute cazul lui 

Atanasie. În 342 sau 343 are loc un sinod la Sardica (Sofia), la care participă şi Atanasie. Din cauza 

neînţelegerilor reprezentaţii celor două părţi a Imperiului se adună separat. Occidentalii îl declară pe Atanasie 

nevinovat, iar orientalii după mai multe şedinţe se mută la Adrianopol, unde îl condamnă pe Atanasie şi 

alcătuiesc un nou Credo. La moartea lui Grigorie în 345, sub presiunea fratelui său, Constantius permite lui 

Atanasie să-şi ocupe scaunul din Alexandria. Din păcate lucrurilor nu se vor opri aici, în urma sinodului de la 

Rimini din 356 cu episcopii occidentali, Constantius al II-lea îl va exila pe Atanasie pentru a treia oară. Tot 

sub presiunea lui Constantius al II-lea, la un alt sinod de la Seleucia din Palestina, se va adopta ca formulă de 

credinţă oficială arianismul.  

În ceea ce priveşte atitudine faţă de păgânism putem spune că succesorii lui Constantin cel Mare au 

fost mai degrabă defavorabili, dar măsurile lor au fost de multe ori lipsite de coerenţă. O lege din vremea lui 

Constant din 341 prevedea abolirea superstiţiilor şi a sacrificiilor, fără a fi vorba aici de o interdicţie absolută a 

tuturor cultelor păgâne; era vorba probabil de o reînnoire a prevederilor din vremea lui Constantin cel Mare 

privind sacrificiile sângeroase şi alte practici păgâne2. Constatius al II-lea moare în 361 într-o luptă cu vărul 

său Iulian, cel care îi va fi succesor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A. PIETRI, Histoire du christinisme des origines à nos jours: naissance d’une chrétienté (250-430), Paris, 1995, p. 289. 
2 Pierre MARAVAL, Op. cit. p.12. 
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       Iulian Apostatul (361-363) 

Iulian Apostatul era fiul lui Iulius Constantius (frate vitreg cu Constantin), primind o educaţie creştină 

aleasă. Din păcate în 351 se converteşte în secret la păgânism şi frecventează pe unii filozofi din Asia Mică. 

De asemenea se simte atras de taumaturgul Maximus din Efes, care l-a învăţat cum să comunice cu zeii. 

Convertirea sa la păgânism, de unde îşi va lua şi numele de „Apostatul”, pare să fi fost determinată de 

aversiunea pe care o avea faţă de Constantius, cel care omorâse mai mulţi membri ai familiei sale, apoi 

imaginea negativă oferită de disputele teologice. Studiile sale literare şi filozofice la Marcellum în 

Capadocia (unde fusese exilat după masacrarea fmiliei sale) iar apoi la Efes şi Atena, l-au condus către o 

formă de religiozitate particulară dominată de neo-platonism3. Particularismul acestei alegeri consta într-o 

filozofie de tip spiritual, o apropiere de mistere realizându-se prin ritualuri secrete, practici magice, prin care 

era invocată puterea zeilor şi a demonilor pe pământ şi în sufletele celor iniţiaţi4. De asemenea, credinţa lui 

Iulian era sincretistă, amestecând elemente preluate din oracolele caldeene, cu religiile orientale şi misterele, 

mitologie clasică cu orfism, doctrinele lui Pitagora cu cele ale lui Platon. Teologia sa pe care o putem califica 

de tip gnostic-păgân, avea pronunţate caractere monoteiste, fiind apropiată mai degrabă de creştinism decât de 

păgânismul clasic: Iulian îl venera pe Zeus (tatăl), pe Helios (fiul asemenea tatălui, mediator între ideea binelui 

şi creaţie) şi un al treilea ipostas, mama zeilor, o fecioară născută fără mamă.  

După ce în noiembrie 361 este desemnat succesorul lui Constantiu al II-lea, Iulian a încearcat să 

restaureze păgânismul. În acest sens îşi asumă în mod deplin titlul de pontifex maximus anulând măsurile 

luate anterior împotriva religiei tradiţionale, deschizând templele şi obligând pe creştini la restituirea clădirilor 

şi materialelor care le fuseseră oferite după confiscarea acestora de la păgâni. Atitudinea sa a fost mereu 

însoţită de suprimarea unor hotărâri luate în vremea lui Constantin cel Mare: amenzi mari erau date 

comunităţilor creştine care distruseseră templele păgâne, li se interzice creştinilor exercitarea meseriei de 

profesor5, iar în ultimele luni de domnie Iulian exclude pe creştini din funcţiile importante ale Statului şi nu le 

mai permite să săvârşescă înmormântări în timpul zilei. La începutul anului 363 Iulian a permis evreilor 

reconstruirea templului din Ierusalim, iniţiativă eşuată în urma unui cutremur de pământ6.  Consecinţele 

acestui demers au fost grave pentru evrei, cărora li s-a reproşat ulterior alianţa cu un împărat anticreştin. 

Ostilitatea lui Iulian faţă de creştini mai poate fi observată şi din propria lucrare polemică intitulată Împotriva 

galileenilor7.         

 

Valens (364-378)  

       Trecerea de la domnia lui Iulian la cea a lui Valens a fost făcută de împăratul Iovian, creştin care a domnit 

foarte puţin (363-364), găsindu-şi sfârşitul în Galia. În ceea ce-l priveşte pe Valens (364-378) a avut de luptat 

împotriva goţilor la Dunărea de Jos.  

Creştinismul fusese predicat în stânga Dunării de misionarii trimişi de autorităţile bisericeşti din 

Scythia Minor, dar şi din Capadocia prin grija Sf. Vasile cel Mare8. Astfel religia creştină prinsese 

rădăcini adânci atât printre autohtoni, cât şi în rândul goţilor. Misiunea ortodoxă exercitată în stânga 

Dunării a fost deosebit de activă şi a dus la instaurarea unei organizări temeinice cu parohii în sate şi 

cetăţi, cu populaţie mixtă: autohtonă şi gotă. În fruntea acestor parohii erau desigur preoţii, protopopii şi 

bineînţeles episcopii. Dintre aceştia din urmă cunoaştem până acum următoarele nume: Teofil, Ulfila 

                                                           
3 IBIDEM,p. 13. 
4 IBIDEM. 
5 Era vorba de două edicte date în 362, primul impunând în cazul numirii unui profesor aprobarea autorităţilor imperiale locale, iar al doilea 

interzicând creştinilor să mai predea în şcoli.  
6 D. LEVENSON, Julian and Jerusalem. The Sources and the Tradition, Leyde, 1995, p. 62. 
7 Nume folosit frecvent de Iulian pentru a-i desemna pe creştini. 
8 Informaţii de mare valoare putem găsi în Actul martiric al Sfântului Sava Gotul, martirizat la 12 aprilie 372 în apele Buzăului. Foarte importantă 

era titulatura: “Biserica sfântă şi ortodoxă ce se află în Gothia” care purta corespondenţe cu Biserica Ortodoxă a Capadociei condusă de Sfântul 

Vasile cel Mare. Istorisirea este considerată veridică de majoritatea specialiştilor în acte martirice, datele din act fiind considerate ca furnizate de un 

martor ocular, poate de preotul Sansalas. Informaţii complementare putem găsi la: Vasile Gh. SIBIESCU, Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu 

Scythia Minor (Dobrogea), în Ortodoxia, XXXI, nr. 1, 1979, p. 146-149; Emilian POPESCU, Creştinismul pe teritoriul României până în secolul 

al VII-lea în lumina noilor cercetări, în M.B., XXXVII, nr. 4, 1987, p. 43; Ioan IONESCU, Sansala, primul preot creştin daco-roman atestat 

documentar, în M.O., XXII, nr. 5-6, 1970, p. 485-490; Mircea PĂCURARIU, Creştinismul daco-roman în nordul Dunării în secolul al IV-lea.La 

1600 de ani de la moartea Sfântului Sava “Gotul”(12 aprilie 372), în M.A.,. XVII, nr. 3-4, 1972, p. 191-200.     
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(apostolul goţilor, botezat în rit arian de episcopul Eusebiu de Nicomidia, cel care traduce Biblia în limba 

germană în 350), Godas sau Silvanus9.  

Foarte interesant este faptul că toate parohiile dimpreună cu preoţii lor şi cu episcopii formau aşa-

numita „Biserică a lui Dumnezeu” care se afla în ţara goţilor. Titulatura ei era: „Biserica lui Dumnezeu şi a 

tuturor parohiilor Sfintei Biserici Ortodoxe din Capadocia”, condusă în vremea aceea de Sf. Vasile cel 

Mare. La „construirea” acestei Biserici a contribuit în mod deosebit Sava Gotul, misionar creştin din 

Capadocia, care a suferit martiriul în anul 372, cu ocazia persecuţiei dezlănţuite de Atanarich. Din Actul 

martiric al Sfântului Sava10, ca şi din activitatea cunoscută a episcopilor menţionaţi mai sus, deducem că 

Biserica existentă în regiunea dominată de goţi, avea edificii de cult (bazilici) şi a activat pentru 

răspândirea creştinismului în masa autohtonilor şi a barbarilor.   

Valens se va angaja într-o luptă directă, soldată însă cu înfrângerea sa la Adrianopol în 378. Dezastrul 

din acest an va avea consecinţe grave pentru Imperiu: de acum încolo goţii vor rămâne pentru totdeauna în 

graniţele Imperiului, se vor amesteca în treburile sale interne, deţinând o pondere de care conducerea de la 

Constantinopol va trebui să ţină seama11. În bătălia de la Adrianopol moare şi Valens, ars probabil de viu într-

o casă în care se retrăsese pentru a-şi lega rănile.   

 

 

Politica religioasă în Imperiu de la Iulian Apostatul şi până în vremea lui Teodosie I cel Mare 

 

Succesorii imediaţi ai lui Iulian Apostatul, nu revin în întregime la politica religioasă dusă de 

predecesorii lor. Iovian a cărui domnie a fost efemeră, era creştin, el abrogând o serie de măsuri 

discriminatorii, cum ar fi interdicţia de a învăţa şi a restitui Bisericii o serie de privilegii. Însă el nu s-a angajat 

în luptele interne ale Bisericii, rămânând chiar tolerant faţă de păgânism, limitându-se numai la interzicerea 

superstiţiilor12. 

Cei care i-au succedat lui Iovian, Valentinian I (364-375) în Occident şi Valens (364-378) în Orient, 

au fost creştini, politica lor religioasă fiind marcată de o atitudine favorabilă creştinilor. Câteva din legile date 

acum, tind să prevină unele excese: limitarea intrării în cler, nu exagerează cu privilegiile acordate clerului; în 

plus, Valentinian se abţine în Occident de la intervenţia puterii seculare în problemele interne ale Bisericii, 

declarând că acestea trebuie rezolvate de episcopi. 

Politica celor doi împăraţi faţă de păgânism a fost relativ tolerantă. Una din primele legi date 

acum şi reînnoită în 370, menţinea libertatea de cult. Sacrificiile nocturne erau interzise încă din 364 , 

mai degrabă din teamă faţă de magie decât din ostilitate faţă de păgânism, dar prin intervenţia 

proconsulului Ahaiei, Valentinian, misterele lui Eleusis vor fi autorizate. Nu trebuie exagerată nici toleranţa 

lui Valentinian faţă de creştini: una din legile sale înscrisă mai târziu într-un capitol consacrat creştinismului 

din Codexul lui Teodosie al II-lea, interzicea folosirea soldaţilor pentru paza templelor păgâne, inclusiv a 

templelor unde era celebrat cultul public. Acest lucru atestă o atitudine discriminatorie bazată pe criterii 

religioase din partea Statului13. 

În privinţa lui Valens, acesta va favoriza pe arieni, atitudine determinată de faptul că fusese botezat de 

un arian moderat, episcopul Eudoxius. De aceea arianismul se va răspândi în rândul populaţiilor germane din 

stânga Dunării şi chiar din interiorul Imperiului, provocând mari tulburări în rândul autorităţilor bisericeşti şi a 

populaţiei creştine. Începând cu anul 365 foarte mulţi episcopi vor fi alungaţi de pe scaunele lor. În atitudinea 

sa Valens nu va avea succesul scontat, pentru că atât în Apus cât şi în Răsărit trăiau mari personalităţi cum au 

fost Părinţii Capadocieni, între care s-a distins Vasile cel Mare (episcop între 370-379), Meletie al Antiohiei, 

Atanasie (+373), fratele şi succesorul său Petru al Alexandriei. În Apus trebuie amintiţi papa Damasus şi Sf. 

Ambrozie al Mediolanumului.  

Valens a încercat să-şi impună politica sa ariană şi în Dobrogea, unde păstorea în acea vreme 

episcopul Bretanion, sărbătorit în calendarul ortodox la 25 ianuarie. Atunci când Valens se afla în 

Dobrogea cu prilejul campaniilor sale împotriva goţilor şi a vrut să-l determine pe Bretanion să treacă la 

                                                           
9 Dan Gh. TEODOR, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV-lea, Iaşi, p. 56; Ioan Gh. COMAN, Elemente de 

continuitate spirituală geto-daco-romană şi creştină în regiunea râului Mousaios-Buzău după mărturii patristice şi arheologice, în vol. 

Spiritualitate şi istorie, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 241.  
10 Vezi nota 47. 
11 Sf. Ambrozie al Mediolanumului spunea că Imperiul se afla acum într-o perioadă de decădere. 
12 « Legea lui Dumnezeu, care este de asemenea şi a ta…conferă sufletului fiecăruia da a alege drumul său propriu spre credinţă » în G.DAGRON, 

L’Empire d’Orient au IV e siècle et les traditions politique de l’hellénisme : le témoignage de Thémistios.Travaux et mémoires 3,Paris, 1968.  
13 Pierre MARAVAL, Op.cit., p. 17-18. 
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arianism. În Istoria bisericească, Sozomen ne relatează acest eveniment, spunând că împăratul a intrat în 

biserică şi l-a îndemnat pe Bretanion să se unească cu arienii. Episcopul de la Tomis şi-a susţinut cu 

mult curaj punctul său de vedere cu privire la învăţătura Sinodului I Ecumenic de la Niceea, iar 

poporul l-a însoţit. Afrontul adus împăratului prin acestă atitudine a atras după sine exilarea lui 

Bretanion, iar Biserica din Tomis a rămas astfel fidelă Ortodoxiei. 

În Occident, după moartea lui Valentinian I a urmat fiul său Graţian (375-378), un creştin pios chiar 

„prea credincios decât ar fi trebuit pentru un şef de Stat” aşa cum afirmă Rufin în Istoria bisericească14. 

Tulburările provocate de arianism în perioada de după moartea lui Cosntantin cel Mare, au scos la 

lumină întreaga complexitate a noii situaţii în care se găsea Biserica în raport cu lumea. Adesea victoria 

riscă să se transforme în înfrângere, iar sfârşitul unor persecuţii în dependenţă faţă de autorităţi. 

Adesea suntem foarte sensibili la riscul pe care îl poate avea colaborarea excesivă a Bisericii cu Statul. 

Durerea unor perioade sumbre din istorie ne determină să vedem cu ochi buni şi obiectivitate un proces 

deosebit de complex: implicarea Bisericii în lume.  
Prin aceasta nu înţelegem un particularism aparte al relaţiei dintre Biserică şi Stat, nici adopţia 

formală de către societate a unor ceremonii, simboluri sau rituri creştine, ci o profundă transformare a 

spiritului uman, care are loc la adăpostul acestui proces, transformare greu de sesizat, dar deosebit de 

importantă prin consecinţe. Este vorba de includerea în spiritul şi conştiinţa umană a lui Iisus. După 

Constantin, creştinismul devine cu adevărat destinul lumii, aceasta fiind şi importanţa deosebită a acestei 

perioade. Prima impresie lăsată de secolul al IV-lea  este aceea a unei convertiri rămasă „nominală”15. În 

aparenţă, atât pe timpul lui Constantin cât şi a urmaşilor acestuia au loc foarte multe controverse legate de 

creştinism; în acelaşi timp biserici splendide sunt ridicate în oraşe, sunt oficiate cu multă solemnitate slujbe, 

veşmintele liturgice sunt confecţionate din aur şi pietre preţioase. Întrebarea pe care ne-o punem este 

următoarea: putem observa o reînnoire morală sau creştinismul a influenţat pur şi simplu legile, 

obiceiurile şi principiile Statului care l-a adoptat?  
Constantin a decretat Duminica zi de odihnă, a scutit de impozite Biserica şi clerul, a acordat putere 

judiciară episcopilor, a protejat familia. Din păcate o parte a acestei legislaţii „creştine” tindea să acorde 

privilegii Bisericii, iar pentru a umaniza un pic viaţa era păstrată linia dreptului roman. În orice caz nu 

observăm acum o o anumită criză de conştiinţă. Au fost în secolul al IV-lea domenii în care s-a înregistrat 

chiar o creştere a servilismului omului faţă de Stat. Judecând această perioadă suntem tentaţi să o facem în 

raport cu problemele pe care creştinismul le are astăzi. Raportul dintre Biserică şi Stat, problemele de cultură 

sau societate au evoluat mult, astfel încât trebuie să ţinem cont de o creştere dificilă, în care idealul creştin nu a 

fost atât de uşor de impus. Primul obstacol al Bisericii din acestă perioadă nu era nici imperfeţiunea 

particulară, sau a Statului şi societăţii, ci păgânismul. Nu putem judeca în mod corect realizările din acestă 

epocă fără a înţelege natura luptei.  

Păgânismul îl reprezentăm de obicei ca pe un cult adus idolilor, iar victoria Bisericii pare ceva 

simplu şi firesc. Lucrurile sunt însă ceva mai complicate. În spatele adorării idolilor se ascund 

mentalităţi specifice şi coerente, un ansamblu de idei şi credinţe profund înrădăcinate în oameni, care 

nu erau uşor de eliminat şi care nu au dispărut nici până astăzi. Într-un mod foarte general am putea 

descrie acestă viziune a lumii ca fiind legată de tendinţa omului de a se lăsa supus uneori iraţionalului din 

natură. Acesta ar conduce „destinul” pământului şi al celor care locuiesc pe el, omul prin această fragilitate 

ajungând la un cult dominat de sacrificii. Până la un oarecare punct omul poate ajunge să domine aceste forţe 

cu ajutorul magiei, dar nu reuşeşte să le cunoască până la capăt. Atitudinea faţă de lume este dominată de 

teamă, de un sentiment al dependenţei faţă de anumite forţe misterioase: omul le poate invoca, dar nu le poate 

face inteligibile16. 

Creştinismul vedea în păgânism o mare minciună, o minciună la adresa lui Dumnezeu: el se va 

concentra acum asupra luptei împotriva păgânismului. Era vorba de o luptă pentru sufletul uman, pentru 

eliberarea sa din iadul care-i otrăvea conştiinţa şi viaţa. În lumina acestui conflict înţelegem mai bine ceea ce 

suntem tentaţi să numim astăzi un compromis cu lumea. Pe vremea persecuţiilor, micul grup de creştini era 

                                                           
14 RUFIN D’AQUILEE, Histoire ecclésiastique, ed. Th. MOMMSEN, GCS 9, 2, 1909. 
15 Alexandre SCHMEMANN, op.cit., p. 84. 
16 Putem cita aici câţiva autori care s-au ocupat de această problemă: G. BOISSIER, La fin du paganisme. Etude sur les dernières luttes religieuses 

en Occident au IVe siècle I-II , Paris, 1891 ; P. CHUVIN, Chronique des derniers païens. La disparition du pganisme dans l’Empire romain du 

règne de Constantin à celui de Justinien, Paris, 1991 ; P. de LABRIOLLE, La réaction païenne. Etude sur la polémique antichrétienne du Ie au VIe 

siècle, Paris, 1934; A. MOMIGLIANO, The conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century, Oxford, 1963; F. RUGGIERO, La 

follia dei cristiani. Su un aspetto della ’reazione pagana’trai I e il V secolo, Milan, 1992; E.R. TROMBLEY, Hellenic Religion and 

Christianization. 370-529., 2 vol., Leyde, 1993-1994.      
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prin lege exclus din viaţa publică. Urmaşii lui Hristos nu puteau avea un rol activ în lume, ci numai de a-L 

mărturisi pe Domnul prin cuvinte şi sânge. Odată cu edictul de la Milan lucrurile se schimbă în mod radical: 

tot mai mulţi oameni vin la biserici, Biserica fiind plasată în centrul vieţii Imperiului. Mărturia martirilor a 

demonstrat inseparabilitatea religiei creştine de viaţă, afirmând că omul aparţine Împărăţiei lui Hristos. Sensul 

mesajului creştin era că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat odată cu întruparea lui Hristos, devenind început 

al unei vieţi noi în lume. În lumina acestei Împărăţii nimic în lume nu mai putea pretinde pe viitor că 

reprezenta o valoare absolută: nici Statul, nici cultura sau familia. Totul era subordonat unicului Domn. De 

aici şi refuzul creştin de a acorda împăratului apelativul de „Domn”. Împăratul plasase Imperiul său sub acestă 

protecţie şi se pregătea să fie sancţionat acum de Biserică şi nu de idoli, aşa cum o făcuse mai înainte. Putea 

Biserica să se eschiveze de la o astfel de sarcină? Nu, în măsura în care folosind termenii Sfântului Atanasie, 

afirma: „Crucea nu a fost un dezastru pentru creatură, ci tămăduire”17. 

Creştinismul a adoptat şi asimilat chiar unele forme ale religiei păgâne, pentru că intenţia sa era de a 

completa cu sensuri noi şi autentice toate formele acestei lumi. Biserica nu a negat legătura sa cu religiile 

naturale, ci din primele veacuri a conferit acestei relaţii semnificaţia contrară pe care istoricii moderni ar fi 

dorit s-o vadă. Ei explică totul prin „împrumut” sau „influenţe”, în timp ce Biserica prin gura lui Tertulian a 

afirmat întotdeauna că „sufletul uman este natural creştin”18.  

Dacă în perioada persecuţiilor Biserica nu avea clădiri speciale pentru cult, aceasta se datora faptului că 

era împiedicată să aibă. Era vorba în această reacţie şi de opoziţia creştinilor faţă de două atitudini religioase 

reprezentate pe de-o parte de raportul evreilor cu Templul lor din Ierusalim, iar pe de alta de funcţia pe care o 

avea Templu la păgâni. Pentru aceştia din urmă, templul era un habitaclu sacru al divinităţii, dar sacru este 

diametral opus profanului. În interiorul Templului puteau fi aduse sacrificii pentru oameni pentru a se concilia 

cu divinitatea, dar în afară lumea rămânea profană şi îndepărtată de Dumnezeu19. 

Creştinismul constă mai ales într-o schimbare de atitudine: de acum Dumnezeu a ales pentru 

templu pe om, El nelocuind în „templele făcute de mână omenească” (I Corinteni VI, 19). Aceasta se 

vede şi din forma principală a „templelor” creştine a fost în sec. al IV-lea cea basilicală, ori acesta avea 

la origine un edificiu profan, destinat adunărilor numeroase, de genul tribunalelor, pieţelor sau 

reuniunilor publice. Aceasta însemna că prin construirea propriilor temple, creştinii respingeau 

deliberat atât modelul Templului din Ierusalim, cât şi pe cel al templului păgân.  

Sanctificarea timpului, a naturii, a vieţii, ferma convingere că „prin Cruce am fost vindecaţi”, 

iată sensul care uneori a fost considerat drept un „compromis” progresiv al Bisericii cu lumea. El 

trebuie măsurat în funcţie de inspiraţia sa iniţială şi nu în raport cu unele distorsiuni sau inadecvări 

apărute pe parcurs.  

Statul exercita chiar presiuni asupra Bisericii, episcopii arătându-se adesea servili. Până la urmă însă 

cei slăviţi de Biserică au rămas Atanasie cel Mare sau Vasile cel Mare şi nu Eusebiu de Nicomidia; Statul se 

va supune adevărului lor. Pentru prima dată principiul adevărului obiectiv, independent de orice alt 

lucru din lume era pus deasupra oricărei autorităţi. În disputele de cuvinte se va forma conştiinţa 

omului modern: credinţa sa în raţiune şi libertate, capacitatea sa de a înfrunta fără teamă realitatea aşa 

cum este, pentru că Adevărul este deasupra realităţii. În secolul al IV-lea are loc o reconciliere cu lumea, o 

acceptare a culturii sale, a formelor sale de viaţă, a limbajului şi a gândirii sale. Sfântul Vasile cel Mare şi 

prietenul său Sfântul Grigorie Teologul îşi vor aminti toată viaţa cu plăcere de anii tinereţii lor la Universitatea 

păgână din Atena (împreună cu Iulian Apostatul). Reconcilierea s-a făcut însă sub semnul Sfintei Cruci, lumea 

a căpătat o finalitate, este concepută ca o cale, o luptă şi un progres. 

                                                           
17 ATHANASE D’ ALEXANDRIE, Contre les paiens, Sources Chretiennes 18 , Paris, 1947, p. 108. 
18 TERTULIAN, Despre mărturia sufletului (De testimonio amimae), în Apologeţi de limbă latină, col. PSB, Bucureşti, 1981, pp. 118-125.  
19 Alexandre SCHMEMANN, Op.cit., p. 121. 


