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Curs 3: Bizantinologie (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Teodosie I cel Mare.  

Credinţa ortodoxă devine religie oficială de Stat 

 

În urma dezastrului lui Valens de la Adrianopol, împăratul Graţian (367-383), nepot al lui Valens, 

proclamă la 19 ianuarie 379, la Sirmium, ca Augustus pe Teodosie, căruia îi încredinţează spre administrare 

provinciile orientale ale Imperiului, precum şi diocezele Dacia şi Macedonia.  

Teodosie era un general de origine spaniolă, el domnind alături de Graţian până în anul 383, dată la 

care Maxim, conducător al trupelor din Bretania, îl omoară pe cel din urmă. Recunoscut o vreme de Teodosie, 

Maxim îşi exercită puterea în Occident (Galia, Spania, Bretania) în perioada în care fiul lui Graţian, tânărul 

Valentinian al II-lea, sub regenţa mamei sale Iustina, administra Illyricul, Italia şi Africa. Valentinian al II-lea 

moare în 392, el fiind urmat de un alt uzurpator Eugen, care va domni în Occident până în 394. 

Revenind la Teodosie putem spune că pe plan extern este confruntat cu problema gotică. În acest 

sens el încearcă să reorganizeze armata, lucru deosebit de dificil din cauza numărului mare de barbari instalaţi 

pe teritoriul Imperiului. Trupele sunt trimise în Moesia şi Tracia, obţinând în iulie 379 o victorie importantă 

împotriva goţilor. Între regiunile dintre Dunăre şi Munţii Haemus (Balcani) am văzut că au fost colonizaţi 

goţi în calitate de aliaţi ai Imperiului. În acest spaţiu trebuie inclusă şi Dobrogea, despre prezenţa goţilor aici 

găsind câteva amănunte la istoricul păgân Zosimus. Acesta aminteşte de revolta şefului garnizoanei romane de 

le Tomis, pe nume Gherontius, care va reuşi „să elibereze Scythia de pericolele ce o ameninţau”, învingând 

„cu vitejie şi curaj” pe barbarii care se ridicaseră împotriva ei. De teama goţilor, Teodosie I va fi pe punctul să-

l pedepsească pe Gherontius, scăpat în ultima clipă de eunuci, cărora a trebuit să le împartă averea personală. 

Episodul este relevator pentru starea de spirit în care trăiau locuitorii provinciei Scythia sau ai altor provincii 

în care se găseau goţi, amintind totodată şi de existenţa unei biserici la Tomis cu drept de azil, în care se 

refugiaseră barbarii urmăriţi de Gherontius1. 

Conflictul cu goţii a continuat în iarna anilor 384 - 385 şi 385 – 386. În aceşti ani Imperiul nu a reuşit 

să împiedice atacul unor barbari împotriva cetăţii Halmyris, de pe malul lacului Razelm. Cu toate acestea în 

toamna anului 386 armatele romane obţin o victorie importantă împotriva unui grup însemnat de ostrogoţi, 

refugiaţi din stepele de sud ale Rusiei sub conducerea lui Odoteus, ajunşi în această zonă din cauza presiunii 

hunice. Ostrogoţii cer şi ei azil în Imperiu, dar bizantinii îi refuză având deja experienţa tristă cu ceilalţi. 

Victoria din 386 a contribuit mult la ridicarea prestigiului romanilor în faţa barbarilor, împăratul ridicând în 

amintirea acestui eveniment o columnă în cartierul Taurus din Constantinopol (înaltă de 42 m.)2. 

În Occident, Graţian este ucis la Lugdunum, Teodosie fiind nevoit să-l recunoască pe Maximus drept 

conducător în regiunile de dincolo de Alpi; Italia şi Africa rămân mai departe lui Valentinian al II-lea (375-

392), patronat de mama sa Iustina. În 388, Maximus este înfrânt de Teodosie iar Valentinian este şi el asasinat 

în 392 de către Arbogastes, un franc numit de Teodosie magister millitum. După această victorie Teodosie 

rămâne singur împărat peste tot Imperiul. 

 

Politica faţă de creştinism a împăratului Teodosie I cel Mare 

 

Teodosie I cel Mare a acordat problemelor religioase o atenţie deosebită, încât s-a putut spune despre 

el că „s-a ocupat mai mult de situaţia Bisericii decât de problemele Statului şi ale sale” (Sf. Ambrozie)3. 

Domnia lui Teodosie a însemnat şi revenirea la cârma Imperiului a împăraţilor ortodocşi, Teodosie fiind 

primul care a renunţat la titlul de pontifex Maximus, obligatoriu în titulatura unui împărat roman4.  

Încă de la începutul domniei sale, alături de Graţian va încerca să apere adevărata credinţă ortodoxă, 

credinţa universală. Această atitudine este ilustrată printr-o opoziţie evidentă faţă de diferitele „dizidenţe 

ariene”, sau faţă de donatişti, maniheeni, apolinarişti etc.5. La venirea la Constantinopol a lui Teodosie, 

episcop era Damofilus (arian), iar conducătorul anomeilor, Eunomius, trăia la Calcedon, influenţa arienilor 

fiind deosebit de puternică. După moartea Sf. Vasile cel Mare (379), Sf. Grigorie de Nazianz este chemat de 

clerul şi populaţia capitalei, pentru a deveni episcopul lor. Grigorie vine la Constantinopol, unde 

                                                           
1 Emilian POPESCU, Istoria şi spiritualitatea Bizanţului, curs pentru anul I, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1993, p. 59. 
2 IBIDEM, p. 60. 
3 Emilian POPESCU, Istoria şi spiritualitatea…, p. 61. 
4 J.R. PALANQUE, Saint Ambroise et l’Empire romain, Paris, 1933, p.52. 
5 P. BROWN, The Diffusion of Manichaeism in the Roman Empire, în Journal of Roman Studies, 59, 1969, p. 92-103; S.N.C. LIEU, The 

Manicheism in the Later Roman Empire and Medieval China. A Historical Survey, Manchester, 1985. 



 2 

întemeiază biserica Învierii (Anastasis), în care pronunţă între 379-380 cunoscutele cuvântări împotriva 

anomeilor şi a pnevmatomahilor, numite cele 5 Cuvântări Teologice, care vor provoca mari tulburări6. 

La 28 februarie 380, un edict promulgat de Teodosie I la Tesalonic, fără consultarea prealabilă a 

episcopilor, preciza criteriile care dădeau dreptul la titlul de „creştin al Bisericii universale”7; un alt edict din 

10 ianuarie 381 reamintea acelaşi lucru ca dealtfel şi cel emis în iulie 381, după Sinodul al II-lea ecumenic de 

la Constantinopol. Toate aceste edicte menţionau cel puţin pentru partea orientală a Imperiului, că religia 

creştină adevărată este cea care se acordă cu credinţa mărturisită la sinodul de la Niceea, fiind menţionat pe 

scurt şi conţinutul; erau citaţi şi episcopii consideraţi garanţi ai acestei credinţe. Deodată toţi dizidenţii se 

vedeau în postura de a fi consideraţi eretici, construirea de biserici le era interzisă, ca dealtfel şi reuniunile 

liturgice, chiar şi în case particulare, iar clerul lor era alungat din capitală. Cu toate acestea în 386 un edict al 

lui Valentinian al II-lea restituia pentru eternitate „drepturile sale” unei fracţiuni ariene: aici era desigur şi 

influenţa mamei sale Iustina. Acest edict era trecut şi în Codex Teodosianus, permiţând multor arieni să-şi 

păstreze bisericile din afara oraşelor8. Aceasta constituia singura excepţie, în anii care au urmat Teodosie I 

luând măsuri drastice împotriva tuturor ereticilor: ei nu aveau nici un drept aşa cum avea Biserica Universală 

şi făceau obiectul mai multor interdicţii, cum ar fi interdicţia de a avea locuri de cult, de a se reuni, de a 

hirotoni preoţi. Alţii cum ar fi maniheii, erau reprimaţi foarte dur, fiind privaţi chiar de o serie de drepturi 

civice, din 389 având şi interdictul de a mai locui la Roma. Sub incidenţa lipsirii de drepturi civile de genul de 

a lăsa testamente sau moşteniri, au fost arienii începând din anul 3899.  

Dacă prin edictul de la Milan din 313, creştinismul devenea numai o religie licita, alături de alte culte 

păgâne, acum se făcea un  pas înainte, decisiv, prin care Ortodoxia era declarată singura credinţă 

permisă în Imperiu: în edictele date acum se făcea o distincţie clară între catolicus şi ereticus, primul termen 

desemnându-i pe ortodocşi, adepţi ai hotărârilor Sinodului de la Niceea, iar al doilea pe toţi partizanii 

celorlalte culte religioase. Păgânii erau consideraţi o categorie aparte. Drept urmare nu era permisă decât 

existenţa Bisericii Catolice. Prin decretul lui Teodosie din 28 februarie 380, se adăuga termenului catolicus, 

care însemna universal, adică Biserica universală, spre deosebire de secte aşa cum precizase pentru prima oară 

Sf. Ignatie al Antiohiei, şi semnificaţia de ortodox, drept credincios. 

Cu siguranţă că aceste măsuri nu au fost puse în practică cu stricteţe, dar ne dau indicaţii precise cu 

privire la orientarea politică a Statului, garant de acum al Ortodoxiei. La această legislaţie trebuie amintită şi 

preocuparea pentru conduita preoţilor, a clerului în general, tradusă prin numeroase exigenţe de ordin moral: 

adulterul şi homosexualitatea fiind sever pedepsite. 

Pentru această perioadă nu pot fi uitate lucrările Sinodului al II-lea ecumenic ţinute la 

Constantinopol în primăvara anului 381. Tema acestui sinod a fost erezia lui Macedonie, cunoscută sub 

numele de erezia pnevmatomahă, deoarece era împotriva dumnezeirii Sfântului Duh. Macedonie făcea din 

Sfântul Duh o creatură, o persoană mai mică decât Tatăl şi Fiul. Erezia sa a fost combătută şi s-a hotărât că 

Sfântul Duh este a treia persoană a Sfintei Treimi, egală cu ele şi prin urmare i se cuvine aceeaşi cinstire. S-au 

redactat acum şi ultimele 5 articole ale Crezului, confirmându-se totodată valabilitatea hotărârilor Sinodului 

de la Niceea. Garanţi pentru toate acestea au fost numiţi: Nectarie, episcopul Constantinopolului, Timotei al 

Alexandriei, Grigorie de Nyssa, Diodor de Tars, la care s-a alăturat chiar şi episcopul Tomisului, Gherontie. 

Prezenţa sa ne arată prestigiul de care se bucura Biserica pe care o reprezenta, păstrătoare a credinţei 

adevărate.  

                                                           
6 După condamnarea arianismului de la Sinodul I Ecumenic, erezia nu a încetat. Sub împăraţii Valentinian I, Graţian şi Valentinian al II-lea în 

Apus, dar mai ales sub Teodosie I cel Mare (369-395) în Răsărit, Ortodoxia a putut obţine victoria definitivă asupra arianismului. Astfel în iulie 

378, la sinodul care a avut loc la Sirmium, în prezenţa împăratului Graţian s-a urmărit nimicirea ultimelor rămăşiţe ariene în provinciile illirice, 

precum şi combaterea ereziei macedonienilor sau a pnevmatomahilor, care tăgăduiau dumnezeirea Sfântului Duh şi deofiinţimea Sa cu Tatăl şi cu 

Fiul. De asemenea, la sinodul de la Aquileea din 381, unde s-au remarcat prin luările de cuvânt Sfântul Ambrozie al Mediolanului şi Anemius din 

Sirmium, episcopii arieni din vremea aceea, Secundianus din Singidunum şi Palladius din Ratiaria au fost anatematizaţi. Din acest moment, cu 

excepţia goţilor, arianismul şi-a încetat oficial existenţa în provinciile dunărene. Cf. M.R. BARNES, D.H. WILLIAMS, Arianism after rius. Essays 

on the Development of the Fourth Century Trinitrian Conflicts. Edimbourg, 1993;. M. RITTER, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol. 

Studien zur Geschichte und Theologie des II. Ökumenischen Konzils, Göttingen, 1965; Idem, Arius redivivus? Ein Jahrzwölft Arianismusforschung, 

în Theologische Rundshau, 55, 1990, p. 153-187; Ioan I. RĂMUREANU, Creştinismul în provinciile romane dunărene ale Illiricului la sfârşitul 

secolului al IV-lea. Sinodul de la Sirmium din 378 şi Aquileea din 381”, în S.T., XVI, nr. 7-8, 1964, p. 408-450.  
7 Practic acest edict declara Ortodoxia drept credinţă oficială a Imperiului. Textul edictului este reprodus în limba română în studiul părintelui 

profesor Vasile MUNTEAN, Edictele religioase ale lui Teodosie cel Mare, în M.B., XXIV, nr. 4-6, 1974, p. 223-224.    
8 Codex Theodosianus.Theodosiani libri XVI cum Constututionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, ed. Th. 

MOMMSEN şi P.M. MEYER, 2 vol., Berlin, 1904 şi 1905. Un comentariu despre acest cod de legi avem în limba engleză la C. PHARR, The 

Theodosian Code and Novels and Sirmondian Constitutions, Princeton, 1952 precum şi o traducere parţială în limba franceză a lui J. ROUGE, La 

législation de Théodose contre les héretiques: traduction de Codex Theodosianus, XVI, 5, p. 6-24, Epektasis Mélanges…Jean Daniélou, Paris, 

1972, p. 635 -649.  
9 Pierre MARAVAL, Op.cit., p. 18-20. 
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La Sinodul al II-lea s-au luat de asemenea importante hotărâri în privinţa organizării bisericeşti. Astfel, 

în privinţa comunităţilor bisericeşti din provincii, acestea urmau să fie grupate în unităţi mai mari 

corespunzătoare diocezelor laice. La Niceea se hotărâse deja ca episcopul din metropola provinciei 

(mitropolitul) să aibă autoritate asupra episcopilor din eparhia (provincia) sa. Acum se face un pas mai 

departe. Mitropolitul din centrul diocezei avea autoritate asupra celorlalţi mitropoliţi. De această 

hotărâre profită mitropoliţii din Antiohia, care îşi exercită autoritatea asupra diocezei Orientului, de 

Alexandria asupra Egiptului şi Nubiei, Cezareea Capadociei asupra diocezei Pontului, de Efes asupra diocezei 

Asia, de Heracleea asupra diocezei Traciei. 

Prin al treilea canon, Sinodul al II-lea Ecumenic a hotărât ca episcopul de Constantinopol să 

poarte numele de patriarh şi să fie în rang „primul după episcopul Romei”, deoarece Constantinopolul 

era noua Romă. Observăm că în justificarea rangului episcopului de Constantinopol se ţinea seama de faptul 

că el era capitala Imperiului. Ridicarea în rang a episcopului de Constantinopol a nemulţumit pe ceilalţi 

episcopi din centre apostolice precum: Roma, Antiohia, Alexandria. Papa Damasus nu a recunoscut aceste 

hotărâri ale canonului al III-lea, convocând chiar un sinod la Roma, la care a invitat şi episcopi din Orient, dar 

aceştia nu au venit, ei participând la un alt sinod local organizat de Teodosie I la Constantinopol. La Roma nu 

au fost trimişi decât nişte observatori, iar papa Damasus împreună cu Ambrozie al Mediolanului au suportat cu 

greu acest afront. Se pare că Teodosie a dat un ordin prin care urma să se alcătuiască ordinea de întâietate 

pentru toate scaunele mitropolitane din Imperiu, luând naştere astfel prima Notitia episcopatum.        

 

Atitudinea lui Teodosie I cel Mare faţă de păgânism 

 

Politica religioasă a lui Graţian şi Teodosie, apoi a lui Teodosie singur, conţine un alt aspect, acela 

îndreptat împotriva păgânilor. Spuneam mai înainte că încă de la urcarea sa pe tron Teodosie a renunţat la 

titlul de pontifex maximus, gest pe care-l va face la scurt timp şi Graţian.  

Primele edicte au fost îndreptate împotriva apostaţilor (creştini redeveniţi păgâni), care vor pierde în 

381 dreptul de a-şi alcătui testamente. Această lege este reînnoită în 383, dar îmbunătăţită: ea se aplica în mod 

strict creştinilor botezaţi care au abandonat credinţa „considerându-se străini dreptului roman”, dar ea lăsa 

celor care fuseseră numai catehumeni dreptul de a mai încerca o dată prin familiile lor. Graţian reia şi 

completează această legislaţie în acelaşi an. Ea este înăsprită de Teodosie în 391 pe motiv că cel care 

abandonase comuniunea creştină se îndepărtează de specia umană. În 381 şi 382, sacrificiile sângeroase 

sunt interzise sub pedeapsa deportării10. Aceste câteva măsuri nu mergeau prea departe faţă de cele luate în 

vremea lui Constantin, dar cei doi împăraţi Graţian şi Teodosie I vor ataca în următorii ani instituţiile cultului 

păgân: în toamna lui 382 Graţian va scoate din Senatul de la Roma statuia zeiţei Victoria, va suprima 

imunităţile Vestalelor şi ale sacerdoţiului păgân, va confisca averile şi alocaţiile; la Constantinopol şi în alte 

oraşe din Orient, Teodosie ordonă închiderea templelor: rămâneau deschise în scop cultural, cele care 

conţineau opere de artă. În 384 trimite pe prefectul pretoriului Synegios în Egipt pentru a închide principalele 

temple. 

După 391 această politică oarecum radicală, este temperată din cauza conflictului cu Maximus, 

Teodosie căutând ca şi Iustina sprijinul aristocraţiei păgâne, unele personalităţi păgâne primind chiar înalte 

funcţii. În acest context, senatorii de la Roma vor încerca în 384 să anuleze măsura luată anterior în 382 de 

excludere a altarului Victoriei din Senat. Senatorul Symachus face acum o notă prin care chema la toleranţă, 

la înţelegere, la posibilitatea existenţei mai multor căi de a ajunge la adevărul de credinţă, dar Ambrozie al 

Mediolanului reuşeşte prin invocarea libertăţii de conştiinţă a senatorilor creştini, să-l împiedice pe 

Valentinian II să fie de acord cu intervenţia senatorului păgân. Această intervenţie din partea lui Ambrozie, nu 

va fi şi ultima, el va întreprinde o altă pe lângă Teodosie, care va avea drept consecinţă o perioadă destul de 

încordată între cei doi. De fapt, Sf. Ambrozie l-a împiedicat pe împărat după 388 să facă dreptate evreilor 

din Callinicum11 a căror sinagogă le fusese incendiată de creştini: Teodosie îl condamnase pe episcopul 

din acel loc, cu reconstruirea clădirii, dar Ambrozie obiectase, spunând că un episcop nu putea să 

reclădească un „templu al greşelii”, cerând şi obţinând anularea deciziei. De aici şi iritarea împăratului 

                                                           
10 Pierre MARAVAL, Op.cit., p. 21-22.  
11 Th. C. LAMBERT, Saint Ambroise et les Juifs à la fin du IV e siècle, în Politique et Religion dans le judaisme ancien et médieval, Colocviu 

organizat între 8-9 decembrie 1987 de Centrul de Studii Iudaice al Universităţii Paris IV-Sorbona, p. 77-84.  
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explicată şi de încercarea sa de apropiere faţă de aristocraţia păgână din Roma. În ciuda acestor neânţelegeri cu 

Sf. Ambrozie, Teodosie a fost până la sfârşitul vieţii un luptător pentru interesele Bisericii şi ale Imperiului12.   

O serie de legi date între 391 şi 394, reactivează lupta împotriva păgânismului, ajungându-se la 

interzicerea oricărui cult păgân: legea din 24 ianuarie 391 era valabilă pentru Roma, cea din 16 iunie pentru 

Egipt, iar cea din 8 noiembrie 392 pentru întregul Imperiu. Pe viitor toate sacrificiile, fie publice, fie 

particulare, inclusiv cele domestice erau interzise indiferent de rangul social, cei care încălcau legea fiind 

supuşi unor amenzi consistente. În acest context încetează în 394, celebrarea Jocurilor olimpice, iar în 396 

sunt interzise misterele lui Eleusis. Astfel religia tradiţională pierde orice drept legal de exprimare, Imperiul 

devenind în mod oficial creştin. Există însă o singură excepţie: cea a evreilor, care conservau libertatea de cult. 

Severitatea acestor măsuri politice, va declanşa o reacţie din partea păgânilor. Uzurpatorul Eugen, 

ajuns la putere în Galia prin intermediul lui Arbogastes în 392, în momentul în care preia controlul asupra 

Italiei în primăvara lui 393, va căuta, chiar dacă era creştin, să se reconcilieze cu păgânii prin restituirea 

bunurilor acestora şi prin restabilirea cultelor interzise; la Roma altarul Victoriei va fi reinstalat în Senat. După 

victoria lui Teodosie împotriva lui Eugen în septembrie 394, toate aceste măsuri au fost reportate, iar 

interdicţiile din 392 puse în aplicare şi în Italia13.         

Teodosie I cel Mare a murit la 17 ianuarie 395 la Milano, cuvântul funebru fiind rostit chiar de 

episcopul locului Ambrozie. Moştenirea politică şi religioasă pe care a lăsat-o era deosebită. Hotarele 

Imperiului erau sigure, cuprinse între Atlantic şi Eufrat, din Africa şi până la Marea Neagră şi Dunăre. Partea 

Orientală a acestui vast teritoriu cuprindea două mari prefecturi ale pretoriului, a Illyricului şi a Orientului. În 

prefectura Illyricum erau diocezele Dacia şi Macedonia însumând 12 provincii, iar prefectura Orientului avea 

5 dioceze: Tracia, Asia, Pontul, Orientul şi Egiptul, cu un total de 48 de provincii. În Occident erau marile 

prefecturi ale Galiei şi Italiei cu diocezele şi provinciile, aşa cum fuseseră pe vremea lui Diocleţian şi 

Constantin. 

 

Dezvoltarea structurilor regionale ale Bisericii în secolul al IV-lea 

 

Pe plan religios, decisive au fost numeroasele realizări ale lui Constantin cel Mare sau ale lui Teodosie 

I cel Mare, ilustrate de legile promulgate în favoarea Ortodoxiei. În vremea lui Teodosie I cel Mare, 

Ortodoxia devine religia oficială a Imperiului, iar teologia politică de stat. Secolul al IV-lea a marcat astfel 

o evoluţie interesantă legată de noua poziţie pe care o va ocupa de acum Biserica în cadrul Imperiului. Este 

vorba în linii mari, aşa cum am văzut de încercarea de a acomoda structura exterioară a Bisericii cu cea 

administrativă. Acest lucru nu reprezenta ceva revoluţionar, deoarece tendinţa era practic de prelungire a unui 

fenomen apărut încă de pe timpul lui Constantin cel Mare şi chiar înaintea lui: mai multe teritorii bisericeşti, 

adunate în jurul Bisericii mame. Canonul al VI-lea dat la sinodul I de la Niceea consfinţea această situaţie. 

Era recunoascută de facto întâietatea Romei în Occident, Alexandriei în Egipt şi a Antiohiei în Siria. 

Constituindu-se aproape spontan, toate aceste „întâietăţi” purtau marca unor condiţii specific locale şi a 

particularităţilor progresului Bisericii în diferite regiuni ale Imperiului Roman. Astfel Roma, singurul scaun 

apostolic din Occident avea locul său unic. Exista însă o diferenţă între întâietatea canonică şi cea 

jurisdicţională a Romei asupra Bisericilor italiene învecinate pe de-o parte, şi autoritatea sa morală, 

recunoscută în afara frontierelor Italiei, în Africa, Spania sau Galia14. 

Biserica din Africa avea încă de la început o structură şi o practică canonică specială: autoritatea 

supremă era deţinută de sinodul episcopilor, care se reuneau în mod regulat de 2 ori pe an15. În Orient, forma 

canonică a unităţii bisericeşti varia de asemenea de la o regiune la alta. În Egipt, centralismul era practic 

complet: întreaga autoritate era în mâna episcopului de la Alexandria, în raport cu care ceilalţi episcopi aveau 

practic o poziţie asemănătoare cu cea a episcopilor vicari de astăzi. În Siria însă, episcopul locului era mult 

mai independent, în ciuda autorităţii avută încă de la început de Biserica din Antiohia, al doilea oraş al 

Imperiului. Fără a rivaliza cu cele trei scaune apostolice, Efesul rămânea totuşi centrul bisericesc al Asiei 

Mici. În celelalte regiuni unde nu exista vreun pol de atracţie la fel de important ca cele deja menţionate, 

Bisericile se regrupau în jurul unei metropole sau a unei capitale provinciale. Este semnificativ cazul Bisericii 

                                                           
12 Lector dr. Adrian GABOR, art. cit. , p. 211. Pentru problema complexă a raportului dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, cu referire 

specială asupra modelului Teodosian recomandăm teza de doctorat a lector Dr. Adrian GABOR, L’Eglise et l’Etat au temps de Théodose le Grand 

(379-395), redactată şi susţinută la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg (în curs de apariţie în limba 

română). 
13 J. GAUDERMET, La législation anti-païenne de Constantin à Justinien, în Cristianisimo nella Storia 11, 1990, pp. 449-468.    
14 Alexandre SCHMEMANN, Op. cit., p. 140-141 
15 P. ZMIRE, Recherches sur la collégialité épiscopale dans l’Eglise d’Afrique, în Rechug, 7, 1971, p. 3-72. 



 5 

din Ierusalim, leagănul creştinătăţii care la sfârşitul sec. al III-lea nu reprezenta decât un simplu scaun 

episcopal aflat în orbita metropolei de Cezareea, capitala administrativă a Palestinei. În secolul al IV-lea 

creşte importanţa sa bisericească, fapt explicabil prin interesul lui Constantin cel Mare pentru Locurile Sfinte 

şi a fluxului tot mai mare de pelerini atraşi de locurile în care a trăit şi activat Iisus Hristos. 

Chiar dacă la început, la baza structurii bisericeşti a stat Biserica locală, adică comunitatea sau 

adunarea reunită sub îndrumarea şi conducerea unui episcop, a preoţilor şi a diaconilor, este clar că în privinţa 

caracterului relaţiilor şi legăturilor canonice dintre Biserici existau diferenţe, acestea fiind în strânsă 

legătură şi cu viitoarea dezvoltare a creştinismului16.  

Un lucru rămâne însă esenţial: legătura dintre comunităţi era trăită şi considerată la fel de importantă ca 

şi structura fiecăreia dintre ele; nici o Biserică nu putea accepta sentimentul autosuficienţei. Legătura care 

unea diferitele comunităţi putea căpăta în funcţie de loc, forme variabile. În unele regiuni întinderea teritorială 

a autorităţii canonice cuprindea dioceze de la ţară situate în jurul bisericii din oraşul cel mai important, al cărui 

episcop era recunoscut drept mitropolit; în alte regiuni, provinciile intrau chiar ele însele în orbita unei 

Biserici care se distingea prin vechime sau prestigiu apostolic, formând o aşa-numită „regiune bisericească”. 

Egiptul reprezenta însă o excepţie prin absenţa unui eşalon intermediar care era de altfel metropola 

provincială: toţi episcopii aveau drept primat pe arhiepiscopul din Alexandria.  

Sinoadele mitropolitane aveau sarcina să rezolve problemele de ordin general. Existau chiar Curţi de 

apel pentru plângeri împotriva episcopului locului, ele reglând relaţiile între episcopi, sau modificau în caz de 

necesitate limitele diocezei. La hirotonia noilor episcopi, participau toţi episcopii unei provincii în frunte cu 

mitropolitul. Pentru organizarea şi disciplina bisericească, la sinoade erau date binecunoscutele canoane sau 

reguli, primele culegeri existând începând cu secolul al IV-lea. Acum erau cunoscute 85 de canoane numite 

şi „apostolice” care formează până astăzi tradiţia canonică ortodoxă. La acestea se vor adăuga în timp 

canoanele Sinoadelor Ecumenice şi cele ale Sinoadelor locale, acceptate de întreaga Biserică. Demn de 

remarcat este şi faptul că încă din secolul al IV-lea poate fi observată o diferenţă între evoluţia canonică a 

Occidentului şi Orientului. Niceea înregistrase şi sancţionase modelul unităţii universale a Bisericii, 

universalitatea sa, dacă vrem catolicitatea sa, aşa cum era la sfârşitul sec. al III-lea17. Totuşi numic nu 

putea împiedica evoluţia acestui model. În sec. al IV-lea observăm o coordonare din ce în ce mai strânsă între 

structurile Bisericii şi cele ale Statului.  

Imperiul era împărţit în dioceze, iar canonul al II-lea de la Sinodul Ecumenic din 381 stabileşte 

împărţirea Bisericii în dioceze: regiunea bisericească a Egiptului avea drept centru Alexandria, Orientul-

Antiohia, Pontul-Cezareea Capadociei, Asia-Efesul, Tracia-Heracleea. Vechea organizare era fundamentată pe 

cea nouă, unde criteriul decisiv era importanţa oraşului. La rândul lor, diocezele au fost împărţite în provincii, 

iar acestea din urmă în eparhii, terminologia fiind de origine romană. 

                                                           
16 Jean MEYENDORFF,Unité de l’Empire et divisions des chrétiens, Paris, 1993, p. 58. 
17 G. ROUTHIER, La réception d’un concile, Paris, 1993. 


