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Curs 6: Bizantinologie (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Secolul lui Justinian (518-610) 

 

Introducere. La începutul sec. al VI-lea, Imperiul îşi revenise de pe urma şocului produs de invazii; 

politica riguroasă dusă de Anastasie adusese Statului prosperitate financiară, condiţii care îi vor permite lui 

Justinian să se îndrepte mai degrabă către Occidentul roman. Acest mare cuceritor a cunoscut încă de la început 

o serie de dificultăţi. Urmaş al unchiului său Iustin I (518-527)1, el a trebuit să facă faţă în anul 532 unei 

teribile revolte. Unul din locurile privilegiate de dialog şi confruntare între împărat şi popor era la vremea 

aceea hipodromul. O parte a populaţiei capitalei era organizată în facţiuni, la început îndeplinind mai degrabă 

rolul unui club însărcinat cu organizarea curselor: albaştrii şi verzii. Pentru asigurarea ordinii şi apărării 

zidurilor, aceste facţiuni dispuneau de aşa-numitele miliţii, aproximativ 900 de oameni pentru albaştrii şi 1500 

pentru verzi. Între aceste partide formate îndeosebi din tineri turbulenţi, confruntările erau frecvente; în plus, 

între ele aveau loc şi dezbateri religioase, verzii fiind în majoritatea lor monofiziţi, iar albaştrii calcedoneni. 

Chiar dacă disputele erau frecvente, în anul 532 cele două partide se aliază sub deviza: Nika (învinge). 

Debordat de situaţie, Justinian se gândeşte să fugă. Din fericire soţia sa Teodora, care provenea din mediul 

popular al hipodromului, refuză ideea împăratului şi în cele din urmă revolta este înăbuşită2. După acest 

eveniment care putea avea consecinţe dramatice pentru Justinian, acesta îşi poate pune în aplicare cele două 

obiective ale domniei sale: pe de-o parte restabilirea integrităţii teritoriale şi  prosperitatea Imperiului, iar de 

cealaltă parte impunerea unei ortodoxii în care împăratul putea decide asupra dogmelor şi a organizării 

Bisericii. Astfel se explică întreaga politică externă a lui Justinian, în care ideea dominantă era recucerirea 

Occidentului, în timp ce opera sa legislativă şi administrativă viza să redea Imperiului forma iniţială şi 

splendoarea sa.  

Pentru problemele de ordin religios, Roma nu mai oferea soluţii şi de aceea Justinian ezita, înclinând în 

cele din urmă pentru o înţelegere cu Occidentul şi cu papalitatea. Soţia sa, Teodora, avea însă mai mult 

înclinaţii monofizite, înţelegând poate mai bine importanţa provinciilor orientale. 

Expansiunea militară a lui Justinian.Pentru refacerea Imperiului Roman, Justinian avea nevoie de 

libertate de mişcare în partea de Vest şi în acest sens el rezolvă chestiunea perşilor prin pacea din 532. În baza 

tratatului încheiat cu Chosroe I Anuchrirvan (531-579) se dorea realizarea unei păci eterne, în baza căreia 

Bizanţul se obliga să plătească cca. 11.000 livre de aur în schimbul apărării de către perşi a Caucazului. În anul 

540, Chosroe încalcă tratatul de pace încheiat în urmă cu 7 ani şi invadează Siria, distruge Antiohia, cucerind 

mai multe oraşe. În Nord, perşii invadează Armenia, Iberia şi ocupă Lazica, pe malul oriental al Mării Negre. 

Pentru a rezolva noua situaţie, Justinian acceptă mărirea tributului, obţinând un armistiţiu de 5 ani. Acest 

armistiţiu a mai fost prelungit de încă două ori şi nu a putut fi transformat într-un tratat de pace pe o durată de 

50 de ani decât în anul 562.  

După pacea din 532, prin generalul Belizarie, Justinian recucereşte Africa din mâna vandalilor conduşi 

de Gelimar. Regatul vandal este nimicit, iar teritoriile sale revin Imperiului bizantin, fiind organizate într-o 

prefectură a pretoriului separată, care cuprindea 6 provincii, inclusiv Sardinia3. Luptele de gherilă provocate de 

băştinaşii mauri încetează şi ele în 548, când sunt înfrânţi de strategul4 bizantin Ioan Troglita. 

În anul 535, acelaşi general Belizarie începe recucerirea Italiei din mâna ostrogoţilor. Cad pe rând 

Roma5 şi Ravenna, capitala ostrogoţilor, reuşind să-l facă prizonier pe Vitiges, conducătorul ostrogoţilor. Cu 

toate acestea, bizantinii vor fi nevoiţi să mai aştepte încă până în 552, când un alt ilustru general bizantin, 

Narses, îi va înfrânge pe ostrogoţi la Busta Galorum. În 554, Justinian a dat o lege numită Pragmatica sanctio, 

prin care restabilea autoritatea Bizanţului asupra întregii Italii.  

Implicarea Imperiului la Dunărea de Jos. La Dunărea de Jos Imperiul bizantin a avut de înfruntat 

incursiunile slavilor şi bulgarilor, amestecaţi cu trupe de huni. În 528 a avut loc prima incursiune la Dunărea de 

Jos, la care au participat conducători de elită precum: Baduarius, magister militum et dux Scythiae şi Iustinus, 

magister militum et dux provinciae Moesiae Secundae.  

                                                           
1 A.A. VASILIEV, Justin the first, Cambridge, 1950. 
2 R. BROWNING, Justinian and Theodora, Londra, 1971.  
3 Ch COURTOIS, Les vandales et l’Afrique, Paris, 1955. 
4 Strategul era guvernatorul unei teme acumulând puteri civile şi militare  
5 Roma a rezistat unui lung asediu, organizat de ostrogoţii conduşi de Vitiges (536-541) 
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În Peninsula Balcanică perioadele de pace cu cele de război au alternat la intervale scurte. Pe vremea lui 

Justinian ultimele invazii de mari proporţii în acestă zonă sunt cele ale kutrigurilor, o ramură a hunilor, conduşi 

de Zabergan6. După ce au distrus multe cetăţi în calea lor, printre care şi Dinogeţia, aceştia vor fi înfrânţi cu 

mare greutate de către generalul Belizarie, chiar sub zidurile Constantinopolului. Spre sfârşitul domniei lui 

Justinian, la Dunărea de Jos şi-a făcut apariţia o altă populaţie nomadă, înrudită cu huno-bulgarii, avarii, pe care 

împăratul i-a aşezat cu statut de foederati la frontiera fluviului. 

Codul juridic de la Teodosie al II-lea la Justinian.Pentru a conduce pe oameni, Legea divină nu era 

de ajuns, ori Justinian a fost moştenitorul unei situaţii juridice destul de confuze. Cele câteva date menţionate 

mai sus marchează cu siguranţă politica externă a lui Justinian, dar au mai puţină greutate faţă de opera juridică 

realizată în vremea sa. Cu alte cuvinte Corpus Juris Civilis este încoronarea şi punere la punct definitivă a 

lucrărilor anterioare. Datorită imperfecţiunilor întâlnite în Codexul Teodosian, a abundenţei legislative din 

vremea împăraţilor din a doua jumătate a secolului al V-lea (Leon, Zenon, Anastasius) se impunea o operă de 

sinteză.  

Toate lucrările juridice publicate pe vremea lui Justinian au primit din partea juriştilor Universităţii din 

Bologna, începând cu secolul al XII-lea, denumirea de Corpus Juris Civilis7. Cel care adesea este numit 

«ultimul împărat roman» şi «primul bazileu bizantin», a rămas în istorie şi prin numeroasele sale iniţiative 

legislative. Atât faimosul său cod de legi, cât şi Digeste, Institutiones sau Novelele, reflectau de fapt visul unei 

ordini universale creştine şi romane.  

Nenumăratele secţiuni ale Codului său vorbeau despre proprietatea bisericească, despre datoriile 

clerului, despre drepturile episcopale în cadrul societăţii, despre disciplina călugărilor sau despre măsurile care 

trebuiau luate împotriva ereticilor. La rândul lor Novelele 6 şi 123 reprezintă un fel de constituţie a Bisericii 

Imperiale. Întemeiate esenţial pe legislaţia canonică existentă promulgată la Sinoadele Ecumenice, aceste texte 

depăşeau cadrul strict şi legiferau în domenii despre care sinoadele nu aminteau nimic. De exemplu Justinian 

interzicea hirotonia ca episcop a celor care aveau soţii sau copii8 sau formula faimosul sistem al «pentarhiei», 

conform căruia Biserica Universală trebuia condusă de 5 patriarhi: Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia 

şi Ierusalimul9. Sistemul nu a funcţionat în mod real niciodată, schisma monofizită eliminând de la început 

influenţa Alexandriei şi Antiohiei; rezulta mai degrabă o supremaţie de facto a Constantinopolului în Orient şi o 

autoritate redusă a celorlalte patriarhate ortodoxe.  

Reformele administrative în vremea lui Justinian. În ciuda acestei opere durabile, pe plan intern 

situaţia nu avea însă nimic entuziasmant. Îndeosebi puterea împăratului era inegal respectată. De aceea între 

535-536, sub impulsul prefectului pretoriului 10 Ioan de Capadocia, Justinian intreprinde o amplă reformă 

administrativă. Măsurile din acest timp au fost dictate şi de tulburările provocate de răscoala Nika, percum şi de 

presiunile tot mai mari din partea populaţiilor migratoare, ori ale perşilor. Împăratul era nemulţumit de faptul că 

funcţionarii şi guvernatorii de provincii erau corupţi, se dedau la abuzuri şi neglijenţe grave. În acest sens ia o 

serie de măsuri expuse în Novelele VIII şi XVII din anul 535, prin care între altele, se suprima obiceiul de a se 

cumpăra funcţia de guvernator pentru o anumită sumă de bani, urmând ca cel care înaintase suma să-şi 

recupereze banii ulterior prin asuprirea populaţiei.  

Justinian şi Biserica. Nu putem înţelege importanţa lui Justinian în istorie şi mai ales în istoria 

Bisericii, fără a vedea în el primul ideolog al Imperiului creştin, cel care a dus alianţa lui Constantin până la o 

concluzie logică. În această perioadă s-a realizat o primă sinteză a creştinismului bizantin, care va orienta cursul 

ulterior al Ortodoxiei.  

Justinian nu a făcut niciodată distincţie între tradiţia politică romană şi creştinism. Considerându-se 

împărat roman, el se autointitula şi împărat creştin. Concepţia sa îşi avea originea în unitatea indisolubilă dintre 

Imperiu şi religia creştină. Numai că această teorie avea şi unele ambiguităţi. Mai întâi, trebuie amintit faptul că 

sub influenţa creştinismului, Imperiul suferise modificări substanţiale: Justinian se considera slujitorul şi 

executantul voii lui Dumnezeu, iar Imperiul ca instrument al planului divin privind lumea. Imperiul era plasat 

sub semnul Sfintei Cruci, iar misiunea sa era prezervarea şi răspândirea creştinismului printre oameni. Interesul 

                                                           
6 Louis BREHIER, Vie et mort de Byzance, ediţia din 1992, Paris, p. 30-39. 
7 Alain DUCELLIER, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, 1997, p. 40-43.  
8 Codul lui Justinian, I, 3, 47. Numai prima condiţie a rămas valabilă după Sinodul Trulan din 692. 
9 Pentarhia sau conducerea în 5 este un cuvânt care aparţine terminologiei oficiale bizantine: Sfântului Maxim Mărturisitorul în secolul al VIII-lea, 

Sfântului Teodor Studitul în secolul al IX-lea, lui Fotie, Petru al Antiohiei în secolul al XI-lea, Balsamon al Antiohiei în secolul al XII-lea. Termenul 

desemna o conducere colegială asigurată de Biserică la nivel universal, prin concertul celor 5 patriarhate majore ale Bisericii primare: Roma, 

Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim.Vezi Elie MELIA, La Pentarchie, son historique, son elucidation canonique et theologique, în 

Témoignage et Pensée Orthodoxe, nr. 46, 1985, p. 42.   
10 Pe vremea lui Constantin era un fel de prim ministru. Puterea lor este limitată în secolul al VI-lea de către guvernatorii de provincii. Ei vor dispare 

în secolul al VII-lea. 
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lui Justinian pentru lucrarea misionară, contribuţia sa decisivă la opera caritativă a Bisericii, donaţiile făcute 

Bisericii, nu trebuie minimalizate sau uitate, evidenţiind sinceritatea credinţei sale şi interesul real pentru 

teologie. Codul său de legi începea cu o adevărată mărturisire de credinţă în Hristos şi în Sfânta Treime, iar pe 

Sfânta Masă a bisericii Sfânta Sofia erau gravate cuvintele: «Ceea ce este al Tău, ceea ce este primit de Tine, Îţi 

este oferit de Justinian şi Teodora»11. Cuvintele era expresia conştiinţei şi credinţei împăratului.  

Din păcate sunt unii istorici care văd în acestă viziune a lui Justinian mai degrabă o expresie a 

cezaropapismului său, adică subordonarea Bisericii Statului12. Alţii însă, văd în Justinian inventatorul 

«simfoniei», adică a teoriei autentic ortodoxe a raportului dintre Biserică şi Stat13. Chiar dacă în teorie şi chiar 

în practică a dorit plasarea creştinismului în centrul activităţii Statului, împăratul a uitat Biserica. 

Cuvântul «Biserică» apare adesea în scrierile lui Justinian, definind misiunea unui împărat credincios, 

«păstrător al credinţei creştine şi aparător al Sfintei Biserici Universale şi Apostolice împotriva dezordinei», dar 

situaţia reală era puţin diferită faţă de aceste cuvinte14.   

În conştiinţa creştinilor, Biserica a fost de la început o comunitate nouă, noul popor al lui Dumnezeu, 

edificat pe Taina Botezului. Această naştere atribuia vieţii creştine o nouă dimensiune: îl introducea pe primitor 

în Împăraţia care nu era din această lume şi îi dădea acces la „viaţa veşnică”, fără însă a pierde calitatea de 

cetăţean al acestei lumi15. Altfel spus nu numai persecuţiile au pus Biserica în afara lumii, dar şi alteritatea 

fiinţei sale. În secolul al IV-lea, frontiera dintre Biserică şi lume era transparentă. Mulţi ezitau să primească 

Botezul, având conştiinţa „rupturii” pe care o antrena acestă Taină. De exemplu, Sf. Vasile cel Mare a fost 

botezat la o vârstă adultă, iar Sf. Ioan Gură de Aur critica pe cei care întârziau să se boteze. În secolul al V-lea 

limita exterioară dintre Biserică şi lume începe să dispară; comunitatea creştină tinde din ce în ce mai mult spre 

o coincidenţa cu societatea bizantină în totalitatea sa. Cu toate acestea, în învăţătura şi conştiinţa Bisericii, 

principiul era mai puţin intact: în calitate de comunitate care nu „este din această lume”, Biserica este deci 

distinctă de orice comunitate „naturală”. Chiar dacă metodele de predicare sau de acţiune printre oameni au 

înregistrat unele modificări, chiar dacă slujbele s-au dezvoltat şi au căpătat un aspect solemn sau dacă Biserica a 

pătruns în diferitele sfere ale vieţii umane, ea rămânea în esenţă ceea ce trebuia să fie: adunarea poporului lui 

Dunmnezeu, care mărturisea înainte de toate Împărăţia Lui. Până astăzi rugăciunea euharistică păstrează 

inspiraţia eshatologică de la început, iar la fiecare Liturghie, Biserica mărturiseşte ce „ea nu este din acestă 

lume” şi că „aparţine vieţii viitoare”.  

Coincidenţa dintre comunitatea sacramentală şi cea naturală a antrenat după creştinarea Imperiului  o 

deplasare a frontierei dintre Biserică şi lume. Limita exterioară separa pe creştini de păgâni, ori acum ea devine 

interioară şi străbate conştiinţele creştinilor. Aparţinând atât lumii cât şi Bisericii, creştinul trebuia să 

recunoască diferenţa lor ontologică. În timp ce efortul său este îndreptat spre iluminarea vieţii sale de învăţătura 

lui Hristos, el ştie că Împăraţia lui Dumnezeu, bucuria vieţii veşnice în Hristos, nu este din acestă lume. Acestă 

bucurie este experimentată de fiecare creştin la Sfânta Liturghie, când în momentul frângerii pâinii este 

proclamată „moartea Domnului şi este mărturisită  Învierea Sa”. Astfel, Biserica în ansamblul ei reprezintă  

taina Împărăţiei lui Dumnezeu, anticiparea victoriei sale, fiind totodată liberă şi distictă de lume. Toate 

eforturile teologilor din secolele IV-V vizau tocmai conservarea în interiorul comunităţii ecleziale a conştiinţei 

coexistenţei celor două planuri în viaţa creştină. Aceste eforturi explică de altfel complexitatea ritualului 

liturgic şi accentul tot mai mare pus pe caracterul „redutabil” al Sfintelor Taine, ca manifestare vizibilă a unei 

realităţi cereşti invizibile. Prin rugăciune, Liturghie sau asceză, Biserica lupta împotriva unor tendinţe de 

transformare a creştinismului într-o religie naturală, solidară în întregime cu această lume.  

În aceasta constă poate neînţelegerea dintre Biserică şi Imperiu. Statul roman putea adopta, fără prea 

mari probleme, învăţătura despre Dumnezeu şi despre Hristos, făcând din aceasta doctrina religioasă oficială; 

putea elimina păgânismul sau până la un punct creştina propriile legi. Numai că Imperiul nu putea recunoaşte 

Biserica drept o comunitate distinctă, independentă de lume. Absolutismul religios al Statului roman şi faptul că 

împăratul se considera reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ erau piedici serioase în schimbarea de 

atitudine16. Cu cât dimensiunile Bisericii coincideau cu cele ale Imperiului, cu atât frontierele exterioare erau 

eliminate, în conştiinţa Statului apărând ideea unei identităţi perfecte de autoritate, de origine divină. După 

abolirea păgânismului, împăraţii au renunţat la funcţiile sacre sau sacerdotale pe care le exersau în vremea 

                                                           
11 P. de MEESTER , Les origines et le développement du texte grec de la liturgie de Saint Jean Chrysostome , Rome, 1909, p. 340. 
12 G. DAGRON, Empereur et Prêtre, Etude sur le “césaropapisme” byzantin, Paris, 1996; D.J. GEANAKOPOULOS, Church and State in the 

Byzantine Empire: a Reconsideration of Caesaropapism, în Church History, XXXIV, 1965. 
13 Alexandre SCHMEMANN, Op.cit. p. 169. 
14 IBIDEM. 
15 Coloseni III,3. 
16 Vezi punctul de vedere Adrian GABOR, art. cit., p.195-197 
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Romei antice, iar autoritatea sacramentală, doctrinară sau pastorală a ierarhiei bisericeşti nu a fost limitată. 

Statul proteja ierarhia, confirma doctrina Bisericii aşa cum fusese ea stabilită la Sinoadele Ecumenice, numai că 

problema relaţiei dintre Biserică şi Statul bizantin a fost cu timpul înlocuită de cea a relaţiei dintre autoritatea 

seculară şi ierarhie17. În conştiinţa imperială, Biserica se confunda cu lumea, lumea fiind creştină două 

principii complementare fiind necesare existenţei şi organizarii sale: împăratul şi preotul. În literatura bizantină 

din această perioadă apărea comparaţia raportului dintre Biserică şi Stat ca cea dintre suflet şi trup; Statul 

conceput ca un trup animat de prezenţa în el a Bisericii, sufletul său18. 

Această concepţie era diferită de cea din perioada Bisericii primare. Atunci Biserica era un trup, un 

organism viu, un popor nou, ireductibil unei comunităţi naturale. Chiar dacă toţi oamenii erau chemaţi să facă 

parte din acest corp şi puteau deveni membrii săi, lumea nu se putea confunda cu Biserica pentru că în ea şi prin 

ea oamenii participau la o altă lume şi la o altă viaţă, care se va manifesta cu slavă la sfârşitul acestei lumi. În 

realitate Imperiul, în calitatea sa de moştenitor ideologic al păgânismului, vedea în Stat singura formă de 

comunitate orânduită de Dumnezeu şi care îmbrăţişa toate domeniile vieţii umane. Singura diferenţă între acest 

model  şi cel al teocraţie păgâne era că Imperiul, prin alegerea împăratului, a putut afla pe adevăratul Dumnezeu 

şi religia sa creştină. Hristos a dat preoţilor puterea de a ierta, vindeca, sfinţi şi învăţa, iar Statul trebuia să le 

dea acestora onoruri deosebite, căci de rugăciunile lor depindea prosperitatea Imperiului. În conştiinţa primelor 

secole la Bizanţ, Biserica era asimilată ierarhiei, dogmelor, slujbelor divine, dar funcţia ei era deţinută de Stat. 

Problema raportului dintre Biserică şi Stat nu se punea încă, deoarece totul se reducea la relaţii în sânul 

aceluiaşi Stat, între puterea seculară şi cea spirituală. Legislaţia şi politica religioasă a lui Justinian va aduce 

însă un răspuns acestei situaţii. 

Simfonia bizantină.  Soluţia propusă de Justinian este cunoscută în istorie sub numele de „simfonie”. 

Iniţiativa sa este foarte bine exprimată în Novela a VI-a: „Sacerdoţiul şi Imperiul (sacerdotium şi Imperium), 

sunt două daruri preţioase pe care Dumnezeu le-a lăsat oamenilor din dragostea Sa nemărginită. Sacerdoţiul 

priveşte lucrurile divine; Imperiul conduce lucrurile muritoare şi le guvernează; şi unul şi celălalt, provin din 

acelaşi principiu, dirijând cursul vieţii umane”19. La rândul său Imperiul prelua asupra lui grija păstrării 

dogmelor bisericeşti şi a demnităţii sacerdotale. Clerul, în armonie cu Imperiul, orienta întreaga viaţă publică 

spre Dumnezeu. 

Această teorie putea fi foarte bună numai că Biserica învăţa că lumea avea două valori absolute: 

Dumnezeu şi omul, restul inclusiv Statul fiind limitat prin natură, datorită apartenenţei exclusive la lume. 

Statul, prin natura sa era limitat, nu putea reprezenta o valoare absolută. De aceea creştinii au suferit şi s-au 

jertfit atunci când au refuzat să recunoască Statului dreptul de a supune pe om. Idealul creştin nu era de a uni 

Biserica cu Statul, ci dimpotrivă de a face o distincţie între ele. Statul este creştin numai în măsura în care nu 

are pretenţia de a fi totul pentru om, în măsura în care renunţă a determina în chip exclusiv viaţa omului. Teoria 

lui Justinian dorea să se impună în mentalitatea teocratică a Imperiului păgân, pentru care Statul era forma sacră 

şi absolută a lumii, sensul său, justificarea sa. Nu putem vorbi deci de subordonarea Bisericii Statului, deoarece 

orice subordonare presupune două subiecte distincte, în timp ce pentru modelul teocratic nimic nu poate fi în 

afara Statului: religia prin fiinţa sa este o funcţie statală. 

„Binele Bisericii constituie forţa Imperiului”, aceste cuvine ale lui Justinian reprezinta cheia teoriei 

sale20. El acceptă distincţia dintre autoritatea imperială şi cea spirituală, considerându-o pe aceasta din urmă 

drept purtătoare de adevăr. El admitea că Imperiul şi sacerdoţiul au funcţii diferite, dar totul este subordonat 

binelui Imperiului, puterii şi prosperităţii sale, ca valoare ultimă şi absolută. Chiar şi dragostea lui Justinian 

pentru monahism, demonstrată prin înfiinţarea a zeci de mănăstiri pe întreg teritoriul Imperiului, avea drept 

sursă acest absolutism religios. „Dacă aceşti sfinţi îl roagă pe Dumnezeu pentru prosperitatea Imperiului, cu 

mâini pure şi suflete ferite de păcate, înseamnă că armatele noastre vor fi victorioase iar oraşele bine 

administrate”21. 

 

      

                                                           
17 În Omilia 23 a Sfântului Ioan Gură de Aur, se făcea o distincţie clară între putere, care este de origine divină, şi funcţia ei, care este de natură 

umană. În ceea ce priveşte relaţiile dintre Biserică şi Stat, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre ascendentul pe care puterea spirituală o are 

asupra puterii temporale. În acest sens el a luat atitudine mai ales în timpul revoltei declanşate la Antiohia în 387. Vezi J.Ch. BAUR, Der heilige 

Johannes Chrysostomos und seine Zeit, 2, München, 1930, p.12-20.  
18 A. SCHMEMNN, Op.cit.p.174. 
19 M. BERANGER fils, Les novelles de l’Empereur Justinian , Metz, 1811, t. 1, p. 129-131. 
20 A. SCHMEMANN, Op.cit.p. 176. 
21 Novela 133, XVI, Despre viaţa călugărilor, capitolul V.  
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Politica de reconciliere cu Roma şi ruptura cu Orientul. În vremea lui Justinian asistăm la noi 

conflicte de ordin religios. Chiar dacă a fost ultimul împărat roman de pe tronul Imperiului bizantin, el a fost şi 

un domn creştin, un suveran conştient de originea divină a puterii sale. Noţiunea de Imperius Romanus se 

confundă cu cea de ecumenicitate creştină, iar victoria religiei creştine peste tot pământul nu avea mai puţină 

valoare ca cea a restaurării puterii romane. Justinian considera că prima îndatorire a unui suveran era “de a 

păstra  intactă puritatea credinţei creştine, de a o apăra împotriva oricărei perturbări, de a sprijini Biserica 

Ortodoxă şi Apostolică” amintindu-şi că “pioşii şi dreptcredincioşii împăraţi care l-au precedat, aveau ca scop 

extirparea ereziilor şi menţinerea  păcii în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu”. 

Urmând această direcţie, Justinian dăduse încă din anii 527-528 legi severe împotriva ereticilor şi 

închisese templele lui Isis şi Amon din Egipt. În anii următori va lua şi alte măsuri împotriva cultelor păgâne şi 

a evreilor cărora le va cere să folosească în cultul lor textul în limba greacă a Septuagintei. În anul 529, 

Justinian ordonă închiderea Universităţii din Atena un ultim refugiu al păgânismului. Prin această atitudine 

Justinian nu făcea altceva decât să se înscrie liniei antipăgâne adoptată de Teodosie I, însă prin inversare şi 

radicalizare îşi apropria atitudinea lui Iulian: învăţământul trebuia pe viitor să se situeze în cadrul unei doctrine 

oficiale definită de Biserică, împăratul având îndatorirea ca ea să fie respectată.  

Justinian a precizat şi graniţele dintre legea laică (civilă) şi cea monahală, mergând atât de departe 

încât a adus corecturi şi hotărârilor Sinoadelor. Toată această legislaţie avea la bază obligativitatea 

călugărilor de a rămâne fideli votului dat lui Dumnezeu. Cel care abandonează mânăstirea trebuie adus înapoi 

cu forţa şi dacă pleacă din nou, este trimis în armată, fàră să poată beneficia de bunurile şi de situaţia sa juridică 

anterioară. În anul 529 a luat măsuri şi împotriva unor aristocraţi şi a altor persoane, care se făceau vinovate de 

practicarea în secret a riturilor păgâne. Dacă refuzau să se iniţieze în doctrina creştină şi să se boteze, erau 

exilaţi şi li se confiscau toate bunurile.  

În ceea ce priveşte arianismul putem spune că mai dăinuia la vremea aceea în Africa, Italia şi Spania, 

regiuni ocupate de vandali, ostrogoţi şi vizigoţi. În lupta sa pentru apărarea Ortodoxiei împăratul Iustin I i-a 

forţat pe arieni să treacă la credinţa ortodoxă, confiscându-le averile şi bisericile. Aceasta l-a determinat pe 

regele Teodoric cel Mare al ostrogoţilor să protesteze la Contantinopol, unde l-a trimis pe papa Ioan I (523-

526), în anul 526. Din delegaţia papală mai făceau parte 4 senatori şi epicopul Ecclesius al Ravennei. Misiunea 

era de a cere împăratului ridicarea sancţiunilor dictate împotriva arienilor. Misiunea ambasadei s-a soldat cu un 

eşec, la întoarcere papa fiind închis, iar Teodoric a conficat bisericile creştinilor ortodocşi din Ravenna, dându-

le arienilor22. Victoriile militare ale lui Justinian au creat premisele restaurării Ortodoxiei, după cucerirea Italiei 

în anul 554, împăratul dând aşa-numita Pragmatica sanctio, prin care se restabilea autoritatea bizantină asupra 

provinciilor italiene23. Astfel se restabileau şi drepturile Bisericii Ortodoxe, Pragmatica sanctio, având înscrise 

atât legi civile cât şi măsuri de ordin religios: erau recunoscute donaţiile făcute Bisericii Ortodoxe, fie de unii 

regi goţi, fie de împărăteasa Teodora sau de Senatul roman. De asemenea, erau retrocedate ortodocşilor toate 

imobilele, mai ales biserici, confiscate de regii ostrogoţi de la Teodoric până la Totila24.         

Încă din momentul în care pe tronul Bizanţului se mai afla Iustin I, Justinian se gândea să introducă în 

politica sa religioasă o reconciliere cu Roma. Gândul său era expresia unui proiect mai amplu: restaurarea 

Imperiului din Occident. În haosul care domnea atunci în Occident singura legătură dintre Bizanţ şi tradiţia 

romană era papa. Autoritatea sa era de necontestat printre barbarii germani, deşi aceştia erau arieni din 

momentul în care Ulfila îi botezase pe goţi în secolul al IV-lea. Justinian miza pe papalitate pentru 

restaurarea puterii sale în Occident, în timp ce clerul roman rămânea fidel papei Leon şi Sinodului de la 

Calcedon. Numai că atunci când Justinian ajunge pe tron în 527, situaţia în Orient era diametral opusă faţă de 

cea din Occident. În Egipt, Biserica era în întregime în mâinile monofiziţilor, iar în alte provincii adepţii 

Henotikonului sau monofiziţii moderaţi făceau legea. Biserica Antiohiei avea în frunte pe Sever, „creierul” 

teologiei monofizite. Iustin şi Justinian au încercat mai întâi să constrângă episcopatul Imperiului să revină la 

credinţa de la Calcedon, dar noii episcopi numiţi şi consacraţi la Constantinopol, trebuiau să facă apel la forţele 

de ordine pentru a-şi ocupa scaunele. Agitaţia era tot mai mare şi printre credincioşi, numai Palestina rămânând 

acum ortodoxă. În Siria, la Edesa, nu departe de frontiera cu Persia, precum şi în regiunile îndepărtate ale Asiei 

Mici, ierarhia calcedoniană se instala în forţă. Pentru Egipt nimeni nu îndrăznea să-l atace pe Sever al Antiohiei 

şi pe alţi conducători monofiziţi care-şi găsiseră refugiul aici.  

În 531, Justinian schimbă în mod radical politica sa: el abandonează recurgeera la forţă în schimbul 

unei politici de compromis. Mulţi istorici pun acestă schimbare de atitudine pe influenţa exercitată asupra 

                                                           
22 IBIDEM, p. 140. 
23 Pr. V. SIBIESCU, Op.cit., p. 159. 
24 IBIDEM. 
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împăratului de către Teodora, care nu ezita să-i ajute pe cei acuzaţi de erezie. Alţi istorici vorbesc de o 

repartizare a rolurilor între soţ şi soţie: susţinerea Ortodoxiei de către Justinian şi a monofiziţilor de către 

Teodora ar fi fost de fapt o manevră politică destinată prezervării unităţii Imperiului, permiţând celor două 

curente să se sprijine pe puterea imperială. Cu toate acestea Justinian nu putea ignora ameninţările impuse de 

această divizare religioasă, în spatele căreia stătea separatismul de tip naţionalist.   

 Astfel problema religioasă cea mai delicată rămânea acum, aceea a monofiziţilor, Justinian datorită 

influenţei deosebite a Teodorei având o poziţie şovăielnică şi oscilantă. Până în 536 el se dovedeşte îngăduitor 

faţă de monofiziţi, de această atitudine beneficiind mulţi episcopi monofiziţi, printre care Severus, fostul 

patriarh al Antiohiei, readus din exil. Justinian organizează o întrunire între 6 calcedoneni şi 6 monofiziţi 

moderaţi, care elaborează o formulă de credinţă, pe care împăratul o promulgă în 533 şi pentru care obţine şi 

aprobarea papei Ioan al II-lea în 534. În această formulă de credinţă nu se vorbea de o singură fire sau de două 

firi în persoana lui Iisus Hristos, ci doar de Mântuitorul, care S-a întrupat, S-a făcut om, a fost răstignit şi este 

una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, de o fiinţă cu ele. Această formulă nu a satisfăcut nici pe 

calcedoneni, nici pe monofiziţii moderaţi, aşa că în 536 vine la Constantinopol papa Agapit, succesorul lui Ioan 

al II-lea şi îl convinge pe Justinian să renunţe la formula adoptată deoarece nu era ortodoxă. Patriarhul Antim, 

care fusese unul dintre autorii formulei, este depus din scaun şi reîncepe persecuţia împotriva monofiziţilor. 

Cu timpul însă, prigoana a slăbit, iar monofiziţii au făcut noi progrese, mai ales datorită influenţei pe 

care o capătă nişte călugări învăţaţi, Domeţian şi Teodor Askidas, partizani ai origenismului (în lucrarea lui 

Origen, Despre principii, erau strecurate unele greşeli dogmatice: preexistenţa sufletelor, Fiul subordonat 

Tatălui, la sfârşitul veacurilor păcătoşii de toate categoriile, implicit diavolul, datorită marii bunătăţi a lui 

Dumnezeu vor învia cu trupuri eterice şi vor fi restabiliţi în starea iniţială de nevinovăţie), pe lângă Teodora şi 

împărat. În 543 se ţine însă un sinod local la Constantinopol, prin care erau condamnate nouă propoziţii din 

scrierile lui Origen, iar numele său era trecut printre eretici. Indignat de aceste hotărâri, Teodor Askidas 

îndeamnă pe Teodora şi pe Justinian să facă o nouă încercare de a atrage cel puţin o parte a dizidenţei 

monofizite. Reconcilierea era acum împiedicată de o altă problemă, anume reabilitarea la Sinodul de la 

Calcedon a lui Theodor de Mopsuestia, Teodoret de Cyrr şi Ibas de Edessa, ale căror scrieri erau considerate de 

monofiziţi impregnate de nestorianism. 

Teodor Askidas şi ceilalţi monofiziţi cu trecere la palat au reuşit să-l convingă pe Justinian să dea în 544 

un edict teologic, «în trei capitole», prin care se condamnau unele lucrări ale lui Ibas de Edessa, Teodoret de 

Cyrr (Scrierile acestuia împotriva lui Chiril al Alexandriei şi contra Sinodului de la Efes) precum şi opera lui 

Theodor de Mopsuestia. Patriarhii şi majoritatea ierarhilor răsăriteni s-au opus dorinţei împăratului, în schimb 

în Occident edictul a fost privit, în general defavorabil.  

Papa Vigilius, cunoscut şi prin corespondenţa purtată cu episcopul Valentinian al Tomisului, a fost adus 

cu forţa la Constantinopol în 547 şi “convins” de împăratul Justinian şi de Teodora să adere la semnarea “celor 

trei capitole”, ceea ce Vigilius a şi făcut. Ecoul produs în Occident a fost negativ, ceea ce l-a determinat pe 

Vigilius să retracteze cele afirmate mai înainte. În vara anului 551, Justinian îndemnat de Theodor Askidas 

publică un nou edict, cunoscut sub numele de “Mărturisirea de credinţă a împăratului Justinian împotriva celor 

trei capitole”. Noul edict provoacă o confuzie şi mai mare îngreunând împăcarea, lucru sesizat şi de împărat, ce 

va convoca în 553 al V-lea Sinod Ecumenic. Papa Vigiliu, invitat special să se prezinte la Sinod, motivând că 

este bolnav şi că va răspunde în scris, trimite un memoriu numit Constitutum, prin care exceptând un număr 

mai mare din scrierile lui Teodor de Mopsuestia, declară “cele 3 capitole” ortodoxe, ameninţând cu anatema pe 

oricine le va condamna. Participanţii la acest Sinod nu au ţinut seama de protestul papii şi au condamnat “cele 3 

capitole”, iar Arie, Macedonie, Nestorie, Eutihie sau Origen au fost din nou anatematizaţi. Pâna la urmă şi papa 

a acceptat hotărârile Sinodului. Credincioşii din Milan, ca şi episcopii şi clericii din Nordul Italiei, Istria, 

Veneţia, Dalmaţia, Galia şi Africa au refuzat să intre în legătură cu papa care a urmat lui Vigiliu, Pelagiu, care 

fusese de acord şi el cu hotărârile Sinodului V Ecumenic. Opoziţia episcopilor din Veneţia şi Istria contra 

Sinodului de la Constantinopol din 553 este cunoscută sub numele de schisma istro-veneţiană, şi a durat până în 

607, când episcopii veneţieni şi istrieni s-au împăcat cu Roma. 

Moştenirea lui Justinian. Ultimii ani din viaţa lui Justinian au fost plini de amărăciune. După moartea 

Teodorei, erorile politicii generale şi viciile administrative au dus la o slăbire a autorităţii imperiale. Cu toate 

neajunsurile interne sau cele de ordin religios şi politic, inerente unei perioade zbuciumate şi cu toate că multe 

din recuceririle teritoriale nu au putut dura prea mult, domnia sa reprezintă o culme de realizări. Domnia sa nu a 

însemnat, aşa cum el şi-ar fi dorit, începutul unei ere noi, ci sfârşitul unei epoci muribunde. Nu i-a fost dat lui 

Justinian să renoveze Imperiul. El a reuşit numai să-l restaureze în exterior şi aceasta pentru scurtă vreme, dar 

în interior statul roman târziu îmbătrânit, nu a putut fi regenerat. De aceea, nici realizările externe nu au putut 
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dura, fiindcă nu au avut o bază solidă. Insuccesele lui Justinian se datoresc planurilor sale prea ambiţioase, 

precum şi vremurilor destul de vitrige , în care i-a fost dat să încerce împlinirea lor.  

Un aspect important al domniei lui Justinian a fost însă implicarea sa în problemele de ordin religios. 

Atât împăratul cât şi împărăteasa Teodora au considerat problemele hristologice drept esenţiale pentru binele 

spiritual al societăţii şi pentru propria lor mântuire. Măsurile coercitive pe care Justinian le-a considerat 

necesare pentru unii opozanţi ai politicii sale, erau de fapt expresia a ceea ce el considera a fi responsabilitatea 

unui împărat creştin: a răsplăti virtuţile şi a corecta greşelile supuşilor. El nu se considera infailibil şi de aceea 

adesea schimba tactica. El a acceptat în mod indubitabil conceptul tradiţional creştin conform căruia episcopii 

adunaţi în sinod erau martorii Adevărului. Cel mai bun indiciu al angajamentului personal al lui Justinian 

în problemele religioase a fost atitudinea sa bruscă, spre sfârşitul vieţii, impunând Bisericii învăţătura 

greşită a aftarodochetismului (Aftarodochetismul era o învăţătură susţinută de unii monofiziţi, care 

afirmau că trupul lui Iisus era incoruptibil (aftartos) dinainte de Învierea Sa , viaţa Sa pământească fiind 

diferită de cea celorlalţi oameni). Demersul său nu avea nici o raţiune politică.  Justinian moare pe 14 

noiembrie 565, lăsând Imperiul într-un apogeu destul de fragil.                

 

 


