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n istoria multimilenarã a omenirii au existat mari oraºe, care însã au
dispãrut ºi despre care vorbim doar la timpul trecut. Trei mari metropole
au marcat în mod deosebit viaþa Bisericii creºtine, a cãror importanþã politicã,
culturalã ºi spiritualã este recunoscutã pânã astãzi. Toate trei sunt legate laolaltã
de un concept care a cunoscut nuanþãri diferite în funcþie de o perioadã istoricã,
de configuraþia politicã, de importanþa culturalã ºi spiritualã, de influenþa pe
care au exercitat-o asupra popoarelor ºi de moºtenirea pe care acestea au
pãstrat-o ºi au transmis-o generaþiilor viitoare. Deºi poartã nume diferite,
ultimele douã, Constantinopol ºi Moscova, ºi-au împropriat un supranume
legat de cel al Romei, adicã Roma nouã ºi respectiv a Treia Romã.
Preocupat de evoluþia politicã ºi cultural-spiritualã a acestor centre care
au marcat în felul lor viaþa Bisericii, pãrintele drd. Adrian Ignat ºi-a propus sã
realizeze un proiect îndrãzneþ, care sã evidenþieze modul cum au înþeles cele
trei oraºe-capitalã sã se raporteze la misiunea pe care au avut-o dintotdeauna
Biserica - mântuitoarea oamenilor ºi pãrtãºia lor la Împãrãþia lui Dumnezeu.
Chiar în introducere autorul atrage atenþia cã deºi se afirmã adeseori cã istoria
se repetã, în cazul celor trei cetãþi care a urmãrit sã atingã idealul, sã devinã
cetatea eternã - Ierusalimul ceresc, nu s-a reluat acelaºi tipar axiologic, ci chiar
dacã au fost animate în aceeaºi religie creºtinã au cunoscut traiectorii diferite.
Þinta a fost însã aceeaºi - întemeierea Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Lucrarea a fost structuratã în trei pãrþi, fiecare parte divizatã la rându-i în
capitole ºi subcapitole prezentând cele mai importante evenimente ºi
personalitãþi care au marcat istoria politicã ºi bisericeascã a uneia dintre cele
trei cetãþi.
În partea I dedicatã Romei, candidatul prezintã succint istoria devenirii
acestei modeste aºezãri din þinutul Latium în celebra capitalã a Imperiului
Roman. Acest itinerar a cunoscut trei etape distincte: regalitatea (753î.Hr.-509
î. Hr.), republica (509 î. Hr.-31 î. Hr.) ºi imperiul (31 î. Hr.-476 d. Hr.). Puterea
cea mai mare a cunoscut-o statul roman ca imperiu, care cuprindea vaste teritorii
din jurul Mãrii Mediterane. Împãratul era comandantul suprem al armatei care
îºi exercita ºi deplina putere juridicã ºi legislativã, precum ºi controlul asupra
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religiei romane cu titlul de pontifex maximus. Se aratã, în continuare, cã
acest imens stat ºi capitala lui au devenit spaþiul de propovãduire a
creºtinismului ºi de organizare a Bisericii lui Hristos. Principiile morale ale
noii religii care subminau ºi invalidau cultul pãgân roman au dus la declanºarea
persecuþiilor cu care s-au confruntat creºtinii timp de aproape trei secole. Cu
toate aceste, se aratã cã Roma se încreºtineazã, iar dupã Edictul de la
Mediolanum (313) care acordã libertate deplinã Bisericii, ea devine un
important centru de combatere a ereziilor.
Aceastã cetate cu pretenþii de eternitate a cunoscut, sub aspect politic,
un adevãrat declin în anul 410, fiind cuceritã de Alaric. Reacþia la o asemenea
neaºteptatã catastrofã politicã a fost subscrierea unei supreme autoritãþi
spirituale bisericeºti, Roma devenind în viziunea Fericitului Augustin Cetatea
lui Dumnezeu care, spre deosebire de cea pãmânteascã ocupatã de barbari, nu
va dispãrea niciodatã. Ideea aceasta a fost fructificatã de episcopii Romei,
care vãzând mereu crescândã autoritatea omologului din Bizanþ, ºi-au construit
un concept eclesiologic piramidal, Leon I fiind primul promotor al primatului
papal. Prãbuºirea Imperiului roman de Apus în faþa armatei lui Odoacru (476)
ºi declinul politic al Romei au crescut ºi mai mult autoritatea papei, cetatea
schimbând prin aceasta supremaþia politicã pierdutã în faþa capitalei imperiale
de pe Bosfor, cu cea bisericeascã.
Un moment important al acestui transfer l-a constituit pãstorirea papei
Grigorie cel Mare, asupra cãreia insistã candidatul în capitolul 3. Se aratã cã în
timpul sãu Roma a urmãrit sã-ºi consolideze autoritatea în faþa episcopatului
apusean prin intermediul vicariatelor înfiinþate în Galia ºi Iliric, iar faþã de
episcopul Constantinopolului care se intitula patriarh ecumenic ºi-a
revendicat întâietatea prin titlul de servus servorum Dei, fãcând trimitere la
slujirea împãrãteascã a Mântuitorului manifestatã prin smerenie: N-am venit
sã mi se slujeascã, ci ca sã slujesc altora. Astfel, s-ar putea spune cã el a
pregãtit calea spre un pontificat de tip medieval, în care papa devenea un suveran
politic.
Acest deziderat a devenit realitate sub carolingieni, când a luat fiinþã
statul papal. Pãrintele candidat detaliazã în capitolul 4 condiþiile în care este
suprimatã puterea longobardã în Italia prin acþiunea militarã a regelui franc
Pipin cel Scurt ºi afirmarea politicã a Romei prin detaºarea de Bizanþul
iconoclast ºi încheierea alianþei cu regatul franc, marele donator al scaunului
petrin moºtenit de papi. Acum se plãsmuiesc materialele documentare care
susþin primatul scaunului roman ºi se creeazã un alt pol de putere politicã
creºtinã sub patronajul spiritual al Romei - Imperiul franco-german condus de
Carol cel Mare încoronat la 25 decembrie 800 de papa Leon al III-lea.
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În continuare sunt urmãrite etapele principale ale creºterii puterii papale.
Dacã pânã la sfârºitul mileniului I se mai credea într-o alianþã matrimonialã
germano-bizantinã cum s-a încercat între Carol cel Mare ºi împãrãteasa Irina,
odatã cu încoronarea lui Otto I ca suveran al Sfântului Imperiu Roman de
naþie germanã nu a mai fost posibilã, în viziunea Romei moºtenirea vechiului
Imperiu Roman nemaipãstrând-o bizantinii, ci ottonii.
Conceptul despre cele douã sãbii ºi a relaþiei sacerdotiu-imperium
formulatã de papa Grigorie al VII-lea în documentul Dictatus papae îl
posteazã pe pontiful roman ca deþinând cele douã sãbii; una a Bisericii în mâna
lui ºi alta pentru Bisericã în mâna suveranului. Apogeul acestei puteri
sacramentale ºi politice l-a atins papa Inocenþiu al III-lea care, prin politica sa
orientalã (la bizantini ºi bulgari) dar ºi cea occidentalã fãcându-i vasali pe
regii Franþei, Angliei, Spaniei ºi Siciliei, îºi putea împodobi tiara cu trei coroane,
declarându-se la Conciliul IV Lateran (1214) suveran al statului papal, suveran
al suveranilor ºi patriarh al patriarhilor.
Partea I se încheie cu declinul Romei venit pe linie politicã din partea
regatului Franþei, iar pe linie bisericeascã mai întâi prin conciliarism, iar apoi
prin marea reformã protestantã.
Partea a II-a este dedicatã expunerii evoluþiei politice ºi bisericeºti a
Constantinopolului-Roma nouã, de la întemeierea oraºului pe vatra vechiului
Bizantion pânã la cucerirea lui de cãtre turci la 29 mai 1453.
În primul capitol se vorbeºte despre încreºtinarea imperiului prin Edictul
de la Mediolanum (313) emis de Constantin cel Mare, proces definitivat de
Teodosie cel Mare care a oficializat ca singura religie în statul roman credinþa
ortodoxã niceeanã, ºi despre inaugurarea unei noi capitale
imperiale-Constatinopol, la anul 330. Ascensiunea politicã a noii capitale în
detrimentul celei vechi, precum ºi împãrþirea Imperiului roman între Orient ºi
Occident au dus la sporirea rivalitãþii dintre cele douã centre politice ºi la
escaladarea tensiunilor privind poziþia lor în cadrul bisericesc.
Pentru a înþelege contextul politico-religios în care Constantinopolul a
ajuns la egalitate cu Roma, candidatul face mai întâi o expunere succintã a
procesului de ierarhizare a scaunelor episcopale în Biserica primarã, Roma,
Alexandria ºi Antiohia impunându-se prin importanþa lor politicã ºi culturalã,
dar ºi religioasã, în fruntea celorlalte, chiar în faþa Ierusalimului, mama tuturor
Bisericilor. Ierarhizarea aceasta a fost postulatã pentru început de Sinodul I
Ecumenic, dar modificatã în contextul noilor condiþii de sinoadele ulterioare.
Astfel, aratã autorul în continuare, rivalitatea dintre Roma ºi Constantinopol
cauzatã de creºterea importanþei politice a noii capitale s-a rãsfrânt ºi asupra
relaþiilor bisericeºti dintre cele douã scaune episcopale. Respectând principiul
conform cãruia ierarhizarea scaunelor episcopale nu s-a fãcut dupã vechimea

8

Adrian Ignat

w

w

w

.e
di

tu
ra
u

ni
ve
rs

ita
ra
.

ro

ºi apostolicitatea lor, ci dupã importanþa politicã a oraºului de reºedinþã, Roma
având întâietate pentru cã era capitalã imperialã, la Sinodul al II-lea Ecumenic
de la Constantinopol, din anul 381, s-a extins aplicarea acestui principiu ºi la
scaunul constantinopolitan, conferindu-i-se astfel întâietate faþã de Alexandria
ºi Antiohia ºi punându-l la egalitate cu cel roman ca rezidând în Roma cea
nouã. Prin urmare transferul moºtenirii politice a vechii Rome spre
Constantinopol-noua Romã a avut consecinþe ºi de ordin bisericesc, acestea
fiind postulate de dispoziþii canonice sinodale. În ciuda opoziþiei manifestate
de papa Leon I, exponentul conceptului de primat papal juridic, faþã de
dispoziþiile canonului 28 al Sinodului IV Ecumenic (450), ierarhizarea scaunelor
patriarhale în cadrul pentarhiei a rãmas definitivã. Efectele acestei stãri de
lucru cu importate conotaþii asupra relaþiilor dintre Roma ºi Constantinopol
sunt analizate de candidat în capitolul 5 al acestei pãrþi. Dacã sub împãratul
Justinian I, restauratorul Imperiului Roman, Roma intrã din nou în sfera de
influenþã a Constantinopolului chiar dacã nu saluta rolul crescând al episcopului
lui în Pars orientalis, erezia monotelistã ºi apoi cea iconoclastã a plasat scaunul
papal pe poziþia de apãrãtor al credinþei în timp ce episcopii Romei Noi erau
condamnaþi ca eretici. Tendinþei promovãrii universalismului papal ca rãspuns
la criza iconoclastã ºi alegerii patriarhilor constantinopolitani din rândul laicilor,
s-a opus patriarhul Fotie, care prin marele proiect de încreºtinare a popoarelor
slave a extins influenþa scaunului ecumenic pânã la porþile Romei Vechi.
Rezultatul ambiþiilor reciproce de a-ºi revendica dreptul jurisdicþional în sferele
de influenþã ale celor douã Rome a dus la schisma de la 1054 care, coroboratã
cu cruciada a IV-a, a oficializat pentru o perioadã greu de limitat despãrþirea
dintre Rãsãrit ºi Apus.
Cãderea celei de-a doua Romã sub turci în anul 1453 a spulberat speranþa
refacerii unitãþii bisericeºti, iar moºtenirea ei spiritualã ºi culturalã a trecut la
alte popoare ortodoxe ºi chiar în Apus.
Astfel se profileazã ideea de a treia Romã în spaþiul marelui imperiu
rusesc, concept asupra cãruia se îndreaptã cercetarea pãrintelui Ignat în partea
a III-a a tezei. Conºtiinþa moºtenirii Bizanþului încreºtinãtor s-a manifestat
chiar la ruºii kieveni, care au rãmas secole de-a rândul dependenþi de
Constantinopol nu numai prin ierarhia greceascã supusã canonic Patriarhiei
Ecumenice, ci ºi prin culturã, artã ºi spiritualitate. Sub dominaþia mongolã,
Mitropolia de Kiev a suferit alãturi de popor. Înfrângerea definitivã a Hoardei
de Aur la anul 1480 a însemnat începutul adunãrii pãmânturilor ruseºti sub
conducerea unitarã a marelui cneaz al Moscovei, în timp ce Bizanþul apusese
deja, acuzat cã a trãdat credinþa ortodoxã la Ferrara-Florenþa în anul 1439.
Împropriindu-ºi titlul de þar în anul 1547, marele cneaz moscovit Ivan al
IV-lea se considera urmaºul marilor bazilei bizantini care convocau sinoadele
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(el a convocat primul Zemski sobor - adunare reprezentativã, în anul 1549) ºi
codificau legile (Sudebnik-ul din anul 1550), în timp ce cãlugãrul Filotei din
Paskov lansase ideea cã Moscova este „a treia Romã, iar a patra nu va mai
fi”. Acest concept se contureazã tot mai mult, încât în anul 1589 þarul cere de
la patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea ridicarea Bisericii ruse la rang de
patriarhie cu pretenþia de a-i conferi locul al 3-lea în pentarhia ortodoxã.
Candidatul analizeazã apoi conceptul de conducere teocraticã formulat
de patriarhul Nikon imitând oarecum modelul apusean al celor douã sãbii,
þarul ºi boierii trebuind sã se supunã deciziilor sale. Pe de altã parte, soborul
prezidat de þar în anul 1666 hotãrãºte depunerea din treaptã a patriarhului devenit
prea autoritar. Precedentul creat a fost folosit dupã un secol de þarul Petru cel
Mare, care sub lozinca absolutismului luminat desfiinþeazã demnitatea
patriarhalã înlocuind-o cu sinodul dirigent supravegheat îndeaproape de þar
prin oberprocurorul sãu, situaþie menþinutã pânã la sfârºitul dinastiei
romanovilor ºi a conducerii þariste în anul 1917.
Pãrintele candidat a insistat în teza sa asupra acestor momente din istoria
politico-religioasã a ruºilor tocmai pentru a demonstra cum a fost înþeles ºi
promovat conceptul de „a Treia Romã” în cadrul statului moscovit.
Conceptul nu a dispãrut nici în perioada regimului comunist, ci i s-a dat
o altã interpretare. Moscova nu mai era cetatea eternã pãzitã de Dumnezeu, ci
este o mare capitalã a lumii în care rezideazã o conducere dictatorialã atee, un
imperiu comunist care tinde sã încorporeze o bunã parte a popoarelor lumii.
Schimbãrile survenite dupã 1989 au accentuat într-un alt fel mesianismul rusesc,
pliat pe vechile concepte asupra cãrora se insistã în capitolul 9.
Consider necesarã ºi oportunã paralela pe care autorul o face în legãturã
cu modul cum a evoluat conceptul de Romã-cetatea eternã din prisma
juridismului latin, a simfoniei bizantine ºi a cezaropapismului þarist.
Concluziile finale întregesc pe cele parþiale formulate la sfârºitul fiecãrei
pãrþi, autorul fiind convins, în urma excursului sãu ºtiinþific, cã „cele trei centre
culturale spirituale – Roma, Constantinopol ºi Moscova - s-au succedat una
celeilalte, cãutând sã preia ºi sã depãºeascã gloria celei ce apunea, ºi, mai
mult decât atât, sã ajungã la idealul ceresc de cetate a lui Dumnezeu, de
Ierusalim ceresc. Istoria ne-a demonstrat cã toate încercãrile lor au fost sortite
eºecului, cã împãrãþia lui Dumnezeu ºi dreptatea Lui sunt în inima ºi în sufletul
nostru, fãrã vreun substitut material în aceastã lume. Numai mândria ºi dorinþa
de glorie a unor personalitãþi istorice (împãraþi, papi, patriarhi) au stârnit
confuzie în rândul creºtinilor, indiferent de naþionalitate, creând impresii cã
aceste cetãþi sunt întruchiparea Ierusalimului ceresc, iar conducãtorii lor sunt
nu numai reprezentanþi ai lui Dumnezeu, ci vicarii sãi, care trebuie sã
îndeplineascã planul Sãu. ªi astãzi dorinþele unora ºi altora la supremaþia
universalã ies la ivealã, creând tensiuni în cadrul Bisericii.
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Roma, Constantinopol ºi Moscova vor rãmâne în istoria culturii ºi
spiritualitãþii universal-creºtine trei repere, trei popasuri istorice cu influenþe
majore asupra evoluþiei istorice a întregii Biserici creºtine” (p. 358).
Prin urmare, avem în faþã o lucrare vastã, care aratã cã autorul ei a privit
cu seriozitate responsabilitatea asumatã în cercetarea unei teme neexplorate în
literatura ºi teologia româneascã. Familiarizat cu mijloacele ºi metodele
specifice genului istoric, el a studiat cu acrivie sursele bibliografice, izvoare ºi
literaturã de specialitate, fãrã sã se hazardeze în formularea unor aprecieri
nefondate, dar în acelaºi timp evitând sã rãmânã tributar unor concluzii care
pot fi adesea subiective ºi marcate de confesionalism. El a acordat importanþã
atât autorilor din spaþiul ortodox, cât ºi a celor occidentali, cãutând printr-o
reflecþie personalã sã expunã dupã metoda istorico-criticã derularea
evenimentelor legate de perceperea ºi promovarea conceptului de Roma cetatea lui Dumnezeu. Bazatã pe o bibliografie foarte bogatã ºi variatã (955
titluri) din care s-au extras 1645 de note bibliografice, teza pãrintelui Adrian
Ignat o socotesc o valoroasã expunere sinteticã ºi sistematicã a problematicii
abordate, fãrã a considera cã a atins perfecþiunea. Stilul este elevat ºi concis,
însã o lecturare atentã pentru a eliminarea unor erori de dactilografiere în
vederea publicãrii este necesarã. De aceea, îi sugerez sã þinã cont de
recomandãrile comisiei de referenþi, care nu urmãresc decât sã sporeascã
valoarea ei.
Pe baza celor expuse, recomand susþinerea ei în ºedinþã publicã ºi rog
conducerea Facultãþii de Teologie „Andrei ªaguna” din Sibiu sã accepte aceastã
tezã în vederea conferirii titlului de „doctor în teologie” pãrintelui drd. Adrian
Ignat, lector la Facultatea de Teologie a Universitãþii „Valahia” din Târgoviºte.
Sibiu, 25. 09. 2011 Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifãr
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ucrarea cu titlul de mai sus, întocmitã sub competenta îndrumare a
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifãr constituie nu numai o binevenitã cercetare
a unui subiect netratat în literatura româneascã, ci ºi un punct de plecare pentru
noi cercetãri pe diferite paliere istorice a unei probleme încã neabordatã în
istoriografia noastrã. Cãci, ceea ce se ºtia pânã acum provenea din literatura
istoricã din alte þãri, care nu era nici ea strãinã de îngustimile confesionale sau
politice ale epocii sau locului unde era scrisã. Aºa încât, dispunem acum de o
lucrare pe cît de vastã, pe atât de densã ºi, în acelaºi timp, foarte necesarã
pentru clarificarea multora dintre ideile circumscrise temei abordate.
Cum era ºi de aºteptat, din punct de vedere metodologic, lucrarea este
împãrþitã în trei pãrþi, în conformitate cu cele trei oraºe prezentate: Roma,
Constantinopol ºi Moscova, fiecare având mai multe capitole ºi subcapitole
bine structurate ºi judicios argumentate. Autorul surprinde aici chestiuni
importante din istoria fiecãrei cetãþi, punând accentul mai ales pe dimensiunea
istorico-bisericeascã a acestora ºi încheind cu câteva concluzii care aratã locul
ºi importanþa acesteia.
În prima parte, intitulatã Roma  concept ºi însemnãtate, autorul
surprinde o seamã de repere importante din istoria Imperiului roman, cu capitala
la Roma, oraºul etern care a reprezentat un moment fundamental pentru
cultura ºi civilizaþia lumii. De aceea, autorul face o incursiune în evoluþia istoricã
a Imperiului roman înainte ºi dupã întemeierea creºtinismului, insistând apoi
asupra persecuþiilor anticreºtine, asupra discuþiei privind Edictul de la Mediolan
(313) ºi asupra contribuþiei Romei la combaterea ereziilor vremii. Pe bunã
dreptate, autorul insistã asupra învãþãturii Fericitului Augustin despre cele douã
cetãþi, din vestita sa lucrare De civitate Dei, întrucât aceasta va constitui
fundamentul pontifilor romani de a se strãdui, mai ales dupã cãderea Imperiului
în anul 476, ca cetatea lor sã devinã un nou Ierusalim, cu pretenþie de
universalism. Augustin-spune autorul-a creat cea dintâi filozofie creºtinã a
istoriei ºi a înzestrat prin monumentala De civitate Dei, Biserica Catolicã cu
un ideal precis, consacrând definitiv vocaþia istoricã nu numai a Bisericii, ci ºi
a geniului catolic. De acum, idealul acestei cetãþi devine axa dezvoltãrii istorice
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a creºtinismului ºi a dezvoltãrii sale teopolitice întrucât, aºa cum aratã
Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, nu avem de-a face în catolicism cu o simplã politicã,
ci cu o politizare a viziunii sale teologice ºi cu o teologicizare a politicii.
Iar la originea acestui fenomen stã tocmai Fericitul Augustin. Este ceea ce
demonstreazã autorul prin expunerea vieþii ºi activitãþii Papei Grigorie cel Mare,
prin întemeierea Statului Papal ºi prin încoronarea la anul 800 a lui Carol cel
Mare ca împãrat al Apusului, în detrimentul împãratului de la Constantinopol.
ªi chiar dacã acesta din urmã nu a fost recunoscut de jure, el exista de facto,
devenind elementul de sprijin al papalitãþii în strãdaniile ei de a obþine
supremaþia absolutã. Aceste strãdanii vor da roade apoi în timpul Papei Grigorie
al VII-lea care, prin încoronarea regelui Otto I ca suveran al Sfântului Imperiu
Roman de naþiune germanã, va spulbera speranþele într-o eventualã alianþã cu
Bizanþul. Prin vestitul sãu Dictatus papae, Grigorie al VII-lea va dezvolta
teoria privitoare la cele douã sãbii, care va fi dezvoltatã ºi dusã la apogeu de
cãtre papa Inocenþiu al III-lea, cel care îi va avea ca vasali pe regii Franþei,
Angliei, Spaniei ºi Siciliei, dar ºi cel ce va patrona dezastruoasa cruciadã a
patra, soldatã cu cucerirea Constantinopolului ºi vandalizarea acestuia. Partea
I a lucrãrii expune decãderea puterii papale prin apariþia Reformei protestante
care va contesta nu numai pretenþiile de supremaþie, ci ºi unele învãþãturi
fundamentale ale creºtinismului.
Partea a II-a a lucrãrii prezintã evoluþia politicã ºi bisericeascã a Romei
noi  Constantinopolul, pânã la cãderea lui sub turci care-i vor spune Istanbul.
Sunt lucruri îndeobºte cunoscute, ca ºi cele spuse în privinþa Romei, însã partea
aceasta era necesarã în iconomia lucrãrii pentru a se putea evidenþia specificul
bizantin  ortodox faþã de monarhia absolutã papalã, deja expusã, ºi cea de a
treia, concepþia moscovitã despre a treia Romã. De aceea, în demersul sãu,
autorul vorbeºte despre încreºtinarea imperiului, reluând chestiunea Edictului
de la Mediolan (313), prin care Constantin cel Mare dãdea libertate
creºtinismului pentru ca apoi Teodosie cel Mare sã-l ridice la rangul de religie
de stat. Întreaga discuþie este coerent expusã ºi bine argumentatã, aºa cum, de
altfel, este cazul ºi cu prezentarea ascensiunii noii capitale inaugurate la anul
330. În demersul sãu, lãudabil de altfel, pentru a preciza cît mai bine locul
Constantinopolului, autorul expune corect, ierarhia scaunelor episcopale ale
lumii. Este, însã, curios faptul cã autorul nu pãstreazã ordinea îndãtinatã a
dipticelor: Roma, Alexandria, Antiohia, Ierusalim, ci pune Antiohia înaintea
Alexandriei. De asemenea, în discutarea jurisdicþiei Constantinopolului nu se
aminteºte faptul cã Bizanþul era, la început, sufragan scaunului de Heracleea,
aºa cum Ierusalimul era sufragan scaunului de Cezareea Palestinei. Credem cã
aceste chestiuni trebuie sã fie mai bine precizate. Mai departe, întregul demers
istoric este bine argumentat ºi urmeazã desfãºurarea istoricã normalã, autorul
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expunând cu acrivie întreaga discuþie privitoare la diferendul dintre Roma ºi
Constantinopol datorat refuzului celei dintâi de a recunoaºte hotãrârile Sinodului
al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451). Scurt ºi cuprinzãtor este capitolul al
cincilea, în care sunt abordate relaþiile dintre Roma ºi Constantinopol, cele din
timpul ereziei iconoclaste ºi agravarea lor care va duce la Marea schismã din
1054, definitivatã prin cucerirea Constantinopolului de cãtre cruciaþii apuseni.
Ultimul capitol, dedicat cãderii celei de a doua Rome sub turci, la 1453,
evidenþiazã masacrul la care a fost supusã populaþia oraºului, de astã datã de
cãtre cuceritorii otomani. Interesantã ni se pare sublinierea autorului atunci
când spune: În momentul în care puterea imperialã bizantinã dispare ºi
moºtenirea Ortodoxiei este asumatã de Moscova, a treia Romã, Occidentul
descoperã bogãþia culturii elene. Occidentul descoperã elenismul, ce
fecundeazã umanismul ºi renaºterea, când Bizanþul tocmai dispãruse. Trist,
dar adevãrat, am adãuga noi! Cãci odatã cu cãderea Constantinopolului sub
turci, cele douã lumi creºtine se vor îndepãrta ºi mai mult, fãcând imposibile
eventualele încercãri de unire, aºa cum se încercase înainte, unionismul fãcând
loc uniatismului cu tot cortegiul sãu de dureri confesionale.
Partea a treia, Moscova-cea de-a treia Romã, constituie partea cea mai
ineditã ºi interesantã a cercetãrii de faþã, oferind autorului o incursiune excelentã
în istoria ruºilor ºi a Bisericii Ortodoxe Ruse. Încã de la introducerea în
problematica abordatã, Pr. Ignat þine sã precizeze câteva lucruri de fond,
afirmând urmãtoarele: Slavii priveau la Rusia ca la puterea armatã care le
putea salva fiinþa naþionalã, eliberându-i de sub jugul otoman. Rusiei i se
oferise coroana tuturor slavilor; ea era moºtenitoarea ortodoxiei ºi a teocraþiei
bizantine. În misiunea sa universalã, poporul rus nu uita pe fraþii sãi slavi.
Aceastã misiune pentru o lungã perioadã de timp a fost înþeleasã ca fiind
realizabilã prin credinþã ºi culturã, dar au existat ºi momente când s-a afirmat
cu foarte multã putere rusofilismul, în sensul afirmãrii interesate a politicii
þariste în Balcani. Credinþa slavofililor în Sfânta Rusie, protectoare a Sfintei
ortodoxii pânã la a doua venire a lui Hristos, se stinge odatã cu utopiile lor,
în expansionismul imperialist þarist, care nu se limita în nici un caz la protecþia
slavilor (p. 232). Sunt doar câteva din ideile pe care autorul le-a argumentat
de-a lungul cercetãrii sale. Pentru aceasta, cum era de aºteptat, PC Sa aratã cã
încã de la încreºtinarea lor, ruºii kieveni vor avea conºtiinþa moºtenirii
Bizanþului, de la care primiserã botezul. Rãmânerea lor în sfera de influenþã
bizantinã s-a realizat apoi prin ierarhia greceascã primitã de la Constantinopol,
pânã la numirea de ierarhi ruºi. Relevant pentru relaþia strânsã dintre Bisericã
ºi poporul rus este momentul cuceririi ruºilor de cãtre mongoli, Mitropolia de
Kiev suferind alãturi de popor, dar ºi pregãtindu-l pentru lupta de eliberare.
Aºa se face cã dupã 1480, anul înfrângerii Hoardei de Aur, s-a fãcut începutul
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adunãrii pãmânturilor ruseºti sub conducerea marelui cneaz al Moscovei.
Intre timp, la 1439, împãratul bizantin semnase unirea cu latinii la Florenþa,
fapt pentru care ruºii l-au acuzat de trãdarea Ortodoxiei ºi au început sã-ºi
numeascã singuri ierarhii, fãrã a mai cere confirmarea de la Patriarhia
Ecumenicã. Apoi, în anul 1547, marele cneaz al Moscovei, Ivan al IV-lea,
considerându-se urmaº al basileilor bizantini, ºi-a luat titlul de þar (caesar),
convocând ºi primul sobor în anul 1549 ºi codificând legile prin vestitul
Sudebnik din 1550. Este perioada în care se naºte ideea celei de a treia Rome.
Ea-ºi are obârºia în scrisoarea cãlugãrului Filotei, stareþul mãnãstirii Eleazar
din Pskov, adresatã þarului Vasile al III-lea, în care spune: Biserica vechii
Rome s-a prãbuºit din cauza ereziei sale; porþile celei de a doua Rome,
Constantinopolul, au fost doborâte de armele turcilor pãgâni; dar Biserica
Moscovei, noua Romã, sclipeºte mai strãlucitoare decât soarele deasupra
întregului Univers. Tu eºti suveranul ecumenic, tu trebuie sã þii frâiele
stãpânirii, cu fricã de Dumnezeu; teme-te de El, care þi le-a spus þie. Douã
Rome s-au prãbuºit, dar a treia va dura; o a patra nu poate fi. Regatul tãu
creºtin nu va fi dãruit nici unui alt stãpânitor (p. 276). Conceptul acesta se
va dezvolta tot mai mult, mai ales cã la anul 1589 Patriarhia Ecumenicã va
recunoaºte ridicarea Moscovei la rang de patriarhie. Ea-ºi va atinge apogeul în
timpul pãstoririi patriarhului Nikon, urmatã fiind de subordonarea totalã statului
prin Petru cel Mare. Pr. Ignat Adrian analizeazã cu un fin spirit critic situaþia
Bisericii Ortodoxe Ruse din timpul lui Petru ºi al urmaºilor sãi, dar ºi din
timpul perioadei comuniste, cu jertfele aduse de ruºi pe altarul credinþei lor
strãbune. Ideea mesianicã nu a încetat sã existe nici atunci, ea renãscând cu ºi
mai mare forþã dupã 1989. De aceea, pe bunã dreptate, autorul dedicã un întreg
capitol (al 9-lea) slavofililor ºi ideii mesianice ruse atât la occidentaliºtii
moderniºti, cât ºi la slavofilii tradiþionaliºti, analizând atent pan-slavismul ºi
narodnicismul. Este un demers meritoriu ºi, dupã câte cunoaºtem, unic în
cercetarea româneascã.
Concluziile la care a ajuns autorul sunt pertinente ºi pe deplin argumentate.
Lucrarea mai cuprinde un grup de anexe ºi o bogatã bibliografie. Pe lângã
acestea, apreciem stilul concis ºi aparatul critic, care denotã o bunã stãpânire a
metodologiei cercetãrii istorice. Considerãm cã, dupã corectarea unor greºeli
de ortografie, lucrarea poate fi publicatã.
Având în vedere cele spuse mai sus, socotim cã lucrarea întruneºte
condiþiile regulamentare pentru susþinerea publicã în vederea acordãrii titlului
de Doctor în Teologie autorului ei.
Cluj-Napoca Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb
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ema aleasã pentru lucrarea de doctorat, dedicatã evoluþiei istoricopolitice ºi cultural-bisericeºti a celor Trei Rome (Roma, Constantinopolul ºi Moscova), se justificã cu prisosinþã pentru ceea ce au reprezentat
ele în istoria întregii umanitãþi, în general, ºi în istoria creºtinismului, în special.
Am dorit ca prin demersul meu anumite aspecte ale acestui subiect sã fie
analizate, clarificate ºi prezentate într-o formã care sã întregeascã cunoaºterea
rolului celor Trei Rome în viaþa Bisericii creºtine.
Subiectul ales spre a fi tratat în aceastã lucrare este complex. În teologia
istoricã româneascã nu existã nici o lucrare care sã realizeze o analizã completã
asupra acestui concept. Tocmai de aceea am considerat cã odatã cu elaborarea
acestui subiect, voi reuºi sã prezint repere importante din istoria celor trei mari
centre episcopale care ºi-au revendicat întâietatea sau primatul episcopal creºtin,
elaborând un adevãrat curent teologic în istoria Bisericii creºtine. Mai mult
decât atât, sursele bibliografice în limba românã sunt precare, în special cele
cu privire la ivirea la jumãtatea evului mediu a celei de-a treia Rome, la
asumarea sa ca cea de-a Treia Romã, urmãtoare Constantinopolului, precum
ºi influenþa sa asupra evenimentele ulterioare. Trebuie sã recunoaºtem cã a
existat un viu curent teologic în literatura rusã care a încercat sã ridice imaginea
Patriarhiei Ruse la nivelul de continuatoare a celei de-a doua Rome Constantinopolul. Amintim astfel cã una dintre ideile de bazã ale conºtiinþei
naþionale ruse în perioada evului mediu o constituie convingerea unanimã cã
în afara Rusiei nu existã creºtinism, astfel fiind posibilã ºi siguranþa naivã,
dar marcatã de naþionalism, cã pânã ºi sfinþii vorbeau ruseºte1.
Acest curent a apãrut în teologia rusã la iniþiativa stareþului Filotei, care,
într-o scrisoare, împãrtãºeºte marelui cneaz, Vasile al III-lea, viziunea sa despre
o Nouã Romã. Ea era întemeiatã pe legenda lui Nestor Iskander (Alexandru),
1

Antoaneta Olteanu, Miturile Rusiei clasice, Editura Paideia, Bucureºti, 2004, p. 208.
Aceastã imagine este comunã însã tuturor popoarelor creºtine, fie ele ortodoxe sau catolice.
Fiecare a crezut ºi a dorit ca Dumnezeu sã aibã o legãturã mai specialã cu poporul respectiv
(chiar dacã nu era vorba despre un mesianism adevãrat), pe care-l simpatiza ºi care-l proteja
în mod deosebit în clipele delicate.
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un contemporan cu evenimentele din 1453. El ar fi vãzut puterea imperialã
bizantinã concentrându-se într-o flacãrã ce se ridicã deasupra oraºului ºi
dispãru la cer2.
De fapt, în istoria creºtinismului cele trei Rome au apãrut ºi ºi-au
manifestat influenþa, iar dupã cãdere ele nu s-au pierdut în negura timpului.
Ele au continuat ºi dupã ce capitala imperiului s-a mutat în altã locaþie, încercând
prin prezenþa unor personalitãþi de prim rang sã revinã la veche glorie care
începuse sã apunã3. Astfel, Roma, cea dintâi capitalã a Imperiului roman, a
început sã decadã odatã cu ridicarea de cãtre împãratul Constantin cel Mare a
unei noi capitale, în Orient, numitã Constantinopol (330). La rândul sãu,
Constantinopolul, datoritã luptelor interne ºi a intruziunii latinilor, în special
prin cruciada a IV-a, a început sã decadã ºi la 29 mai 1453 a fost cucerit de
cãtre turci. Moscova, apãrutã din negura istoriei, dupã marea invazie mongolã,
va cãuta sã devinã moºtenitoare ºi continuatoare a celor douã Rome apuse ºi
sã ajungã la Ierusalimul ceresc.
Lucrarea se împarte în trei pãrþi, conforme celor trei oraºe prezentate
(Roma, Constantinopol ºi Moscova) ºi doreºte sã surprindã repere importante
din istoria lor, accentuând în special dimensiunea istorico-bisericeascã.
Împãrþite pe capitole ºi subcapitole aferente, cele trei pãrþi se încheie cu
prezentarea unor concluzii care doresc sã sintetizeze locul ºi importanþa acelei
Rome în istoria creºtinãtãþii.
În prima parte a lucrãrii (Roma  concept ºi însemnãtate) am cãutat sã
evidenþiez repere din istoria Imperiului roman, cu capitala la Roma. Roma a
reprezentat pentru istoria omenirii un moment de culturã ºi civilizaþie. Este
oraºul etern care va încerca sã atingã culmile Ierusalimului ceresc, sã devinã
cetatea lui Dumnezeu. Astfel, Roma va încerca în toatã istoria sa, ºi înainte ºi
dupã evenimentele din 476, sã pretindã un adevãrat primat, supremaþie în rândul
celorlalte centre episcopale sau patriarhale.
Partea a II-a a lucrãrii (Constantinopolul  cea de-a doua Romã)
porneºte de la evenimentul mutãrii capitalei imperiale de la Roma la
Constantinopol ºi încearcã sã urmãreascã creºterea importanþei acestei capitale
în viaþa Bisericii creºtine. Roma cea nouã, Constantinopolul, va dobândi pe
parcursul secolelor o importanþã din ce în ce mai mare, atât din punct de vedere
politic, cât ºi din punct de vedere religios. Cãzutã în mâinile barbarilor, în 476,
Roma va cãuta sã contrabalanseze creºterea importanþei Constantinopolului
în viaþa Bisericii creºtine, prin emiterea prezenþei unui primat autoritar faþã de
celelalte centre episcopale creºtine.
2

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Editura Nemira, Bucureºti, 1995, pp. 176-177.
A se vedea cazul Romei care prin intermediul papei Grigorie cel Mare reuºeºte sã se
impunã în faþa contemporanilor nu numai ca o adevãratã putere spiritualã, ci ºi ca una secularã.
3
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În parte a III-a, intitulatã Moscova  cea de-a treia Romã, este prezentatã
apariþia ideii celei de-a Treia Rome în Rusia, evoluþia acestui ideal, precum ºi
felul în care acesta afecteazã istoria ºi misiunea Bisericii Ortodoxe Ruse, ºi
implicit a poporului rus, în lume. Pentru ruºi idealul celei de-a Treia Rome se
suprapunea peste idealul vechii Rusii, luminoase ºi sfinte, purtãtoare ºi
pãstrãtoare a adevãratelor valori morale ºi spirituale, a adevãratei credinþe, a
puritãþii Ortodoxiei. În timp ce þarul ºi chiar Biserica oficialã erau interesaþi în
primul rând de latura politicã a ideii, conform cãreia Rusia ar fi continuatoarea
Bizanþului, ruºii au preluat doar valenþele religioase, spirituale ale acestui
concept, potrivit cãrora Rusia era pãstrãtoarea puritãþii Ortodoxiei.
Pentru realizarea lucrãrii am cercetat diverse surse bibliografice publicate
atât în România, cât ºi în afarã. Am cercetat lucrãri cu caracter general sau
special semnate de autori români precum: Nicolae Iorga, Ioan Pulpea, Ioan
Rãmureanu, Milan ªesan, Petru Rezuº, Liviu Stan, Teodor M. Popescu, Niculae
ªerbãnescu, Dumitru Stãniloae, Emilian Popescu, Nicolae Chifãr, Emanoil
Bãbuº, Stelian Brezeanu, Adrian Gabor, Maria Georgescu, Ioan I. Icã jr., Vasile
Muntean, Antoaneta Olteanu, Radu Preda, Bogdan Silion, Dan Zamfirescu, ºi
alþii. De asemenea, în demersul meu, am consultat lucrãri ale unor importanþi
autori strãini publicate la diverse edituri strãine, sau chiar traduse în limba
românã. Printre aceºtia amintesc aici: Jean Danielou, Charles Diehl, Peter
Duncan, Jacques le Goff, Edward Gibbon, Étienne Gibson, Michael Grant,
Wladimir Guettée, A. Homiakov, V. O. Kluchevsky, H. Leclercq, Konstantin
Leontiev, Paul Lemerle, Henri-Irénée Marrou, John Meyendorff, Theodor
Mommsen, Claudio Moreschini, Dimitri Obolensky, Jaroslav Pelikan, Nicholas
Riasanovsky, Daniel Rowland, Steven Runciman, A.Schmemann, Jonathan
Shepard, Daniel Shubin, Vladimir Soloviov, Tomas Spidlik, Warren Treadgold,
Leonid Uspensky, A.A. Vasiliev, André Vauchez, Vladimir Vodoff, Timothy
Ware, Harald Zimmermann etc.
Toate aceste surse bibliografice ne conduc la ideea de cetate eternã,
apãrutã în istorie ºi împropriatã de multe din imperiile lumii pentru capitalele
lor, ce a constituit ºi pentru Biserica creºtinã o ispitã ºi totodatã o realitate.
Dacã la nivel politic imperiile, împãraþii ºi oraºele lor de reºedinþã ºi-au disputat
supremaþia, în Bisericã episcopii unor centre mitropolitane din Imperiul roman
(e.g. Roma, Constantinopol, Antiohia, Alexandria ºi Ierusalim) au cãutat sã
deþinã primatul spiritual în faþa celorlalþi.
În încheiere, doresc sã mulþumesc tuturor celor care m-au ajutat sã finalizez
proiectul la care m-am angajat în urmã cu trei ani, ºi în primul rând familiei
mele.
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Mulþumiri, de asemenea, Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifãr pentru îndrumãrile
date ºi sprijinul pe care l-am gãsit întotdeauna la Sfinþia Sa.
Mulþumesc ºi Înalt Prea Sfinþiei Sale Nifon, Arhiepiscopul ºi Mitropolitul
Târgoviºtei, care m-a sprijinit în toate demersurile întreprinse.
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reºtinismul a apãrut în lume ca o religie universalã. Aceasta însã nu
înseamnã, cã el trebuia sã ridice ºi sã nimiceascã individualitatea
tuturor popoarelor, lipsindu-le de independenþa lor naþionalã ºi culturalã. Din
contrã, caracterul sãu universal se cuprindea ºi în faptul cã el era capabil sã se
plieze pe sufletul fiecãrui popor4.
În Apusul latin, din contrã, caracterul universal al creºtinismului a fost
înþeles în sensul vechilor sisteme romane, care cerea supunere absolutã
centrului, nega dreptul de independenþã naþionalã a popoarelor ºi tindea spre
despotism ºi absolutism politic contra intereselor politice ºi culturale ale
naþiunilor. În zorii creºtinismului, Apusul creºtin nu a zãrit ideea mãreaþã despre
Dumnezeu-Omul, pentru a cãreia lãmurire Rãsãritul întrebuinþeazã toate
energiile geniului sãu intelectual, ci ideea de unitate, în care ea a vãzut un nou
motiv de a tinde la despotismul universal5. Acest mod al lumii romane de a
pricepe ideea creºtinã a ºi dat naºtere sistemului papal care, dupã natura sa,
este o continuare a sistemului de cucerire a Romei antice în forma sa creºtinã.
Rãsãritul ºi Occidentul creºtin s-au constituit în cursul Evului Mediu ca douã
figuri social-culturale distincte: conservatoare ºi defensivã, de inspiraþie
platonicã, misticã ºi orientatã spre transcendent ºi atemporal, în Rãsãritul
4

Nicodim, Episcopul Huºilor, Ortodoxia ºi creºtinismul apusean, ediþia a III-a,
Tipografia cãrþilor bisericeºti, Bucureºti, 1943, p. 12.
5 În acest sens a se vedea Sfântul Iustin Popovici, Omul ºi Dumnezeu-Om. Abisurile ºi
culmile filozofiei, traducere de Pr. Prof. Ioan Icã ºi Diac. Ioan I. Icã jr., Ediþia a II-a, Editura
Sophia, Bucureºti, 2010. Pentru Iustin Popovici, ca de altfel pentru întreaga teologie ortodoxã,
unicul criteriu al judecãrii omului, a vieþii sale pe acest pãmânt, este Iisus Hristos,
Dumnezeul-Om. Care este esenþa Ortodoxiei?  Dumnezeul-om Hristos. Deci tot ceea ce e
ortodox are caracter divino-uman: ºi cunoaºterea, ºi simþirea, ºi voinþa, ºi gândirea, ºi morala,
ºi dogmatica, ºi filozofia, ºi viaþa. Divino-umanitatea este singura în care se miºcã ºi au loc
toate manifestãrile Ortodoxiei (p. 162).
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ortodox; progresivã ºi ofensivã, de inspiraþie aristotelicã, juridicã ºi orientatã
spre imanent ºi istorie în Occidentul catolic6.
Creºtinismul roman s-a dezvoltat în mijlocul unui popor, care era puþin
dispus a se ocupa cu idei abstracte înalte. Chestiunile înalte referitoare la
Dumnezeu-Omul care preocupau Biserica de Rãsãrit, îi erau aproape
inaccesibile ºi puþin se interesa de ele. În schimb însã, el se ocupa cu multã
plãcere de partea externã a vieþii bisericeºti, de partea legislativã ºi ceremonialã
a Bisericii. Din acest motiv în Biserica romanã într-un mod cu totul natural s-a
nãscut un extrem devotament cãtre lege ºi cult. Acolo religia harului ºi a libertãþii
a fost închisã în cadrele înguste ale unui codice bisericesc, iar faptelor pietãþii
externe s-a acordat toatã puterea de rãscumpãrare, astfel încât executarea
mecanicã a acestora cãpãta puterea de rãscumpãrare7. Lumea a fost
dintotdeauna împãrþitã în douã sfere, în Orient ºi Occident. Nu este vorba aici
câtuºi de puþin de o împãrþire geograficã, ci de o anumitã rânduialã a lucrurilor,
decurgând din însãºi natura fiinþei înzestrate cu raþiune. Este vorba despre
douã principii care corespund celor douã forþe dinamice ale naturii, despre
douã idei care îmbrãþiºeazã întreaga naturã a speciei umane. În Orient, spiritul
omului ºi-a descoperit forþele concentrându-se, reculegându-se, închistându-se
în propria sa activitate; în Occident, el s-a revoltat, dimpotrivã, extinzându-se
în afarã, rãspândindu-ºi razele în toate direcþiile, luptând împotriva tuturor
piedicilor8.
În momentul în care creºtinismul începe sã se rãspândeascã prin predica
Sfinþilor Apostoli ºi a ucenicilor acestora, existau în cadrul vieþii politico-sociale
unele centre (oraºe) importante, care vor exercita o influenþã deosebitã ºi care
vor marca viaþa bisericeascã ulterioarã. Astfel, vom avea: Ierusalimul, ca fiind
oraºul unde a murit Mântuitorul Hristos, locul unde s-a popogât Sfântul Duh,
locul primei comunitãþi creºtine etc.; Roma, Antiohia ºi Alexandria, ca fiind
oraºe cele mai importante ale Imperiului roman, unde creºtinismul a fost
predicat de cãtre Sfinþii Apostoli9; Constantinopolul, ca fiind oraºul întemeiat
de Sfântul Împãrat Constantin cel Mare, Roma cea Nouã; ºi Moscova, ca
fiind cea de-a Treia Romã.
Un aspect foarte important al problemei celor trei Rome (Roma,
Constantinopol ºi Moscova) în istoria Bisericii creºtine îl constituie faptul cã
6

Ioan I. Icã jr., Bisericã, societate, gândire în Rãsãrit, în Occident ºi în Europa de azi,
în vol. Gândirea socialã a Bisericii, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 28.
7
Nicodim, Episcopul Huºilor, op. cit., p. 25.
8
P. I. Ceaadaev, Scrisori filosofice. Apologia unui nebun, Editura Humanitas, Bucureºti,
1993, pp. 171-172.
9
Aºa cum vom dezvolta în lucrare, toate aceste centre episcopale revendicã faptul cã
Sfinþii Apostoli Pavel ºi Petru (în special Roma) au propovãduit, au suferit ºi chiar au murit
acolo.
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aceste trei cetãþi au cãutat de fiecare datã sã atingã ideea unei cetãþi eterne, a
unui Ierusalim ceresc. Dar, referitor la acest aspect ar trebui sã ne întrebãm în
mod legitim: Existã oare repetabilitate a istoriei? A existat o reluarea a aceluiaºi
tipar politic, social ºi religios în cele trei mari oraºe ale creºtinismului  Roma,
Constantinopol ºi Moscova? Sau numai puterea temporalã a dorit ca ºi puterea
spiritualã sã fie în concordanþã cu ea? A existat, la un moment dat, în istorie, o
rivalitate între cele douã puteri  temporalã ºi spiritualã  care a influenþat în
mod decisiv cursul evenimentelor ulterioare?
Într-un studiu istorico-juridic asupra relaþiilor dintre Bisericã ºi stat, Pr.
Prof. Dr. Liviu Stan încearcã sã prezinte aceste relaþii în lumina cercetãrilor ºi
analizelor de pânã atunci. Astfel, Biserica îndeplinindu-ºi misiunea ei în timp,
nu poate face abstracþie de vremea în care trãieºte, ºi care cuprinde nu numai
zile ºi ani etc., ci mai ales acele condiþii în care se desfãºoarã viaþa omeneascã,
condiþii supuse mereu transformãrilor, pe mãsura progresului pe care îl înscrie
viaþa omeneascã în dezvoltarea ei istoricã10.
În analiza relaþiei Bisericã-stat unii au legat Biserica ºi misiunea ei de o
anumitã epocã, socotind cã în vremea respectivã s-a lãmurit tot ceea ce trebuie
sã rãmânã valabil pentru toate vremurile, în atitudinea Bisericii faþã de condiþiile
vremii ºi în special faþã de stat. Alþii au considerat cã Biserica are o învãþãturã
aparte de stat, ºi chiar au încercat sã o formuleze în diferite feluri, cãzând din
greºealã în greºealã ºi mergând pânã la confundarea Bisericii cu statul, sau
fãcând din Bisericã un fel de suprastat, aºa cum vedem în concepþia Bisericii
Romano-Catolice.
În fine, o altã categorie de teologi a socotit cã Biserica poate accepta ca
formã de organizare politicã a societãþii, numai un anumit tip de stat: fie
teocratic, fie monarhic-constituþional, imperiu etc., tipuri care au fost socotite
cândva ca sigure ºi etern valabile11. Dintre toate aceste consideraþii se
desprinde un singur fapt: relaþia dintre Bisericã ºi stat, dintre cler ºi conducãtori
nu a fost bine stabilitã ºi bine înþeleasã pentru o mare parte dintre teologi ºi
lideri politici12.
10

Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, Relaþiile dintre Bisericã ºi Stat, în Ortodoxia, IV (1952),
nr. 3-4, p. 353.
11
Ibidem, p. 355.
12 Voi prezenta aici câþiva dintre autorii strãini care s-au ocupat de problema raportului
Bisericii cu statul: Roy Kearsley, Church, Community and Power, Cardiff University, Wales,
2008; Paul Avis, Authority, Leadership and Conflict in the Church, London, 1992; Richard H.
Roberts, Religion, Theology and the Human Sciences, Cambridge, 2002; S. W. Sykes, Power
and Christian Theology, London, 2006; Walter Wink, Engaging the Powers: Discernment and
Resistance in a World of Domination, Philadelphia, 1992; Idem, Naming the Powers: The
Language of Power in the New Testament, Philadelphia, 1984; Idem, Unmasking the Powers:
The Invisible Forces that Determine Human Existence, Philadelphia, 1986.
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Nici Noul Testament, nici literatura creºtinã a primelor veacuri, referitor
la relaþia stat-Bisericã, nu conþine o expunere sistematicã a ideologiei politice.
Pe de altã parte este important sã subliniem faptul cã Noul Testament prezintã
cel puþin trei moduri diferite de abordare a puterii Romei: atitudinea
eshatologicã, promovatã de Însuºi Mântuitorul în timpul procesului Sãu,
înaintea lui Pilat din Pont (Împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta - Ioan
18, 36); recunoaºterea de cãtre Sfântul Apostol Pavel a faptului cã puterea
statalã vine de la Dumnezeu, atâta vreme cât serveºte Binelui (Rom. 13, 1-7);
blestemele autorului Apocalipsei aruncate asupra Romei, ca noul Babilon
(Apoc. 18). Pe baza acestor texte considerãm cã atitudinea creºtinilor faþã de
stat poate fi definitã numai într-un mod dinamic sau dialectic, depinzând de
anumite circumstanþe13.
Referitor la repetabilitatea istoriei, chiar ºi în cazul unor simple cetãþi,
trebuie sã precizãm cã nu existã niciodatã identitate între diferite perioade
ale istoriei, ci corespondenþã ºi analogie, aici ca ºi între ciclurile cosmice sau
între stãrile multiple ale unei fiinþe14. Istoria nu se repetã, deoarece nu pot
exista în univers douã fiinþe sau douã evenimente care sã fie riguros
asemãnãtoare sub toate aspectele15. Între aceste trei cetãþi nu s-a reluat acelaºi
tipar axiologic, din mai multe motive: fiecare dintre ele are o existenþã bine
definitã în timp; fiecare dintre ele are o poziþie geograficã ºi geo-strategicã,
care va influenþa în mod evident viitorul; fiecare dintre ele pãstoreºte un anumit
popor în sânul cãruia se afirmã; fiecare dintre ele are o culturã ºi o spiritualitate
proprie, în ciuda faptului cã aceeaºi religie creºtinã le animã ºi le determinã
acþiunile majore. Toate aceste tipare au determinat pentru aceste cetãþi traiectorii
diferite, dar care s-au dorit a duce spre aceeaºi þintã  Împãrãþia lui Dumnezeu.
Propria viziune, propria istorie îºi va pune amprenta asupra înþelegerii propriului
drum ºi a propriului viitor.
Este un lucru cert faptul cã de foarte multe ori puterea temporalã ºi-a
fãcut simþitã prezenþa, inclusiv în sânul puterii spirituale. Nu sunt de neglijat
aceste ingerinþe ale temporalului în sânul spiritualului, dar ºi cele ale
spiritualului în mijlocul temporalului. De foarte multe ori ele s-au amestecat
aºa de bine, încât s-au identificat. Banul dajdiei pe care Hristos îl aratã celor
prezenþi reprezintã într-adevãr faptul cã Cezarul trebuie sã-ºi primeascã
drepturile sale, dar niciodatã nu trebuie ignorat faptul cã ºi Dumnezeu trebuie
sã primeascã pe cele ale Sale. Atât în Rãsãrit, cât ºi în Apus, spune Paul
13

John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450-680 A.
D., St. Vladimirs Seminary Press, Crestwood, New York, 1989, p. 29.
14 Rene Guenon, Autoritate spiritualã ºi putere temporalã, traducere de Daniel Hoblea,
Editura Herald, Bucureºti, 2010, p. 90.
15
Ibidem, p. 89.

Cele trei rome

23

w

w

w

.e
di

tu
ra
u

ni
ve
rs

ita
ra
.

ro

Evdokimov, teocraþiile manifestã un efort maximal sub forma ambiguã a
imperiilor ºi statelor creºtine. Eºecul rãsunãtor al acestei încercãri demonstreazã cã Evanghelia nu poate fi niciodatã impusã de sus, harul sãu nu poate
fi prescris ca o lege16.
Pe parcursul secolelor se va observa cã aceastã coeziune ºi interpunere
între cele douã puteri va avea, de cele mai multe ori, efecte negative. Motivele
care au determinat aceastã mixturã au fost în genere pornite de la mândria
omeneascã  a unor episcopi, a unor împãraþi sau a unor þari  de a se afirma ca
ºi conducãtori supremi ai întregii vieþi a supuºilor lor.
Desigur, în istorie, datoritã acestor interpuneri, au existat ºi fricþiuni.
Politicul nu a mai dorit sã fie în subordonarea Bisericii, sau Biserica sub imperiul
dominaþiei împãratului. Evenimente de acest gen sunt observate atunci când
se vorbeºte despre cearta pentru investiturã sau captivitatea babilonicã a papilor,
în Apus, iar în Rãsãrit, despre cezaro-papismul împãraþilor bizantini. Cu toate
intemperiile istoriei abãtute asupra Bisericii Ortodoxe, o seninãtate profundã
subzistã oprimãrilor ºi complicitãþilor istoriei; Ortodoxia a supravieþuit, a
rezistat în secret, sub comuniºti, ca ºi sub turci. Ortodoxia s-a lãsat stãpânitã
de Cezari succesivi  individuali sau colectivi, de apãsãtoare cruste
ideologice  mitul bizantin al Imperiului ºi al culturii totale, mesianismul
naþional  ºi, aproape întotdeauna, de pasivitate, chiar servilism faþã de stat17.
Modele de colaborare ale puterii seculare cu puterea spiritualã au
reprezentat un fundament în ceea ce priveºte reuºita unei societãþi. Astfel, dupã
313, dupã Edictul de Milan, Imperiul roman, încet, dar sigur, s-a încreºtinat.
Intervenþia împãratului Constantin cel Mare ºi a urmaºilor sãi în favoarea
încreºtinãrii tuturor locuitorilor imperiului a reprezentat un pas deosebit de
mare pe care Biserica creºtinã l-a fãcut. Dar odatã cu aceasta, Biserica creºtinã
a suferit ºi consecinþele ei: foarte mulþi dintre cei care intrau acum în bisericã
nu aveau nimic în comun cu aceasta sau dacã aveau ceva în comun aduceau cu
ei o moºtenire care cu greu a fost asimilatã de Bisericã. Mai mult decât atât,
prin acest edict ºi prin legile urmãtoare18, împãratul roman s-a erijat în apãrãtorul
ºi protectorul creºtinilor din Imperiu ºi din afara acestuia. Împãratul roman,
prin prezenþa lui Constantin cel Mare la Sinodul I ecumenic, a devenit episcop
însãrcinat cu treburile din afarã ale Bisericii. Odatã cu acest titlul, însã, în
imperiu, în viaþa creºtinilor, împãratul roman va constitui un factor foarte
16

Paul Evdokimov, Viaþa spiritualã în cetate, traducere de Mãriuca ºi Adrian
Alexandrescu, Editura Nemira, Bucureºti, 2010, pp. 19-20.
17
Olivier Clément, Cuvânt înainte, la Vladimir Zielinsky, Dincolo de ecumenism,
traducere de Carmen Dobre, Editura Anastasia, Bucureºti, 1998, p. 12.
18 Prin edictul de la Tesalonic (380) dat de împãratul Teodosie cel Mare, creºtinismul
este proclamat religie de stat.
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important. Astfel, în cazul împãraþilor care au împãrtãºit erezii  arianã,
pnevmatomahã, monofizitã, monotelitã, iconoclastã  se va observa implicarea
lor acerbã în exprimarea politicii religioase la toate nivelurile, pentru toþi
creºtinii. Se va observa de asemenea cã politica imperialã a cãutat sã se impunã
tuturor creºtinilor din imperiu.
În apus, regalitatea a lucrat aproape constant pentru a-ºi câºtiga
independenþa faþã de autoritatea spiritualã, pãstrându-ºi totuºi, printr-un
neobiºnuit ilogism, marca exterioarã a dependenþei sale originare, de vreme
ce ungerea regilor asta însemna19. În ciuda oricãrui impediment, în ciuda
tuturor fricþiunilor apãrute pe parcursul timpului, alãturi de puterea temporalã
se afla autoritatea spiritualã, de ultima depinzând legitimitatea celei dintâi.
Reprezentanþii puterii temporale nu sunt, ca atare, calificaþi sã recunoascã dacã
autoritatea spiritualã corespunzãtoare formei tradiþionale cãreia le aparþin sau
nu plenitudinea realitãþii sale efective; ei sunt chiar incapabili prin definiþie de
aceasta, deoarece oricum ar fi aceastã autoritate, dacã nu-ºi recunosc
subordonarea faþã de ea, ei îºi compromit legitimitatea20.
În contextul invaziei Romei de cãtre Alaric, regele vizigoþilor, care în
410 o cucereºte ºi jefuieºte, Fericitul Augustin scrie De civitate Dei21. Pornind
de la acest episod care a îngrozit vechile populaþiile romane ºi noile populaþii
creºtine ºi a lãsat impresia cã sfârºitul lumii era aproape, Augustin alungã
temerile milenariste, plasând sfârºitul vremurilor într-un viitor cunoscut doar
de Dumnezeu ºi trasând programul relaþiilor dintre Cetatea lui Dumnezeu ºi
Cetatea pãmânteascã; vreme de secole a fost unul dintre marile texte ale gândirii
europene22. De civitate Dei este opera care face trecerea de la opinia creºtinã a
unei cetãþi imperiale condusã exclusiv de cãtre stat ºi o conducere a unei oraº
ºi teritoriu de cãtre o putere spiritualã, în speþã papalitatea.
Fericitul Augustin este primul autor creºtin care dezvoltã ideea Cetãþii
lui Dumnezeu, referindu-se la Bisericã ºi la poporul ales, poporul creºtin.
Termenul de Cetatea lui Dumnezeu, nu este inventat de Fericitul Augustin,
el dateazã încã din secolul al III-lea. Deºi lumea era condusã de Cetatea
Cezarului, care deþinea puterea politicã ºi secularã, creºtinii se socoteau a fi
19

Rene Guenon, Autoritate spiritualã ºi putere temporalã, p. 92.
Ibidem, pp. 93-94.
21 A se vedea o analizã asupra operei Fericitului Augustin la Claudio Moreschini, Enrico
Norelli, Istoria literaturii creºtine vechi greceºti ºi latine, vol. II/2 (De la Conciliul de la
Niceea la începuturile Evului Mediu), traducere de Hanibal Stãnciulescu, Editura Polirom,
Iaºi, 2004.
22
Jacques le Goff, Evul Mediu ºi naºterea Europei, traducere de Giuliano Sfichi ºi
Marius Roman, Editura Polirom, Iaºi, 2005, p. 26.
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membrii ai Cetãþii lui Dumnezeu, întemeiatã de Mântuitorul Iisus Hristos ºi
de Sfântul Duh23.
Tertulian este primul scriitor de limbã latinã care vorbeºte despre Cetatea
lui Dumnezeu, referindu-se la Biserica creºtinã24. Clement Alexandrinul
aminteºte de Cetatea din republica noastrã25, pentru ca Origen sã afirme cã
Cetatea lui Dumnezeu este superioarã comunitãþii oamenilor26. Sfântul
Ciprian al Cartaginei vorbeºte despre un popor nou, condus de Dumnezeu, iar
Biserica este instituitã de Mântuitorul27. Sfântul Iustin Martirul ºi Filosoful
afirmã cã Biserica este o împãrãteasã, iar creºtinii sunt un popor nou28.
Termenul de civitas trebuie înþeles cu sensul de societas: cele douã cetãþi
sunt, de fapt, douã societãþi înþelese în mod mistic, care nu-ºi gãsesc nicio
întrupare istoricã deplinã în vreo societate pãmânteascã. Definiþia completã a
celor douã cetãþi o aflãm în De Civitate Dei XIV, 28, deºi au existat încercãri
de definire a lor ºi anterior, în alte lucrãri augustiniene. Întreaga umanitate
este împãrþitã în douã, iar aceastã divizare are la bazã douã feluri de dragoste:
Douã feluri de dragoste au întemeiat douã cetãþi: dragostea de sine pânã la
dispreþul faþã de Dumnezeu a fãcut cetatea pãmânteascã; dragostea de
Dumnezeu pânã la dispreþul de sine a fãcut cetatea cereascã. Cea dintâi se
preamãreºte în ea însãºi, cealaltã în Domnul. Aceea îºi cerºeºte slava de la
oameni; acesteia, însã, Dumnezeu, martor al conºtiinþei, îi este cea mai mare
slavã29.
Cele douã cetãþi sunt ºi vor rãmâne pânã la sfârºitul veacurilor amestecate
în aceastã lume. Amândouã se folosesc de aceleaºi bunuri temporale ºi sunt
lovite de aceleaºi rele temporale, însã cu tipuri opuse de credinþã, nãdejde ºi
dragoste, pânã când vor fi separate la ultima judecatã. Cât priveºte soarta
eshatologicã a celor douã cetãþi, civitas Dei este compusã din toþi cei predestinaþi
23

Pr. Dr. Marius Þepelea, Biserica ºi Statul Roman în primele trei secole, Editura
Emia, Deva, 2005, p. 155.
24 Tertulian, Adversus Marcionem, III, 23, edited and translated by Ernest Evans,
Clarendon Press, Oxford, 1972.
25
Clement Alexandrinul, Pedagogul, II, 5, în colecþia Izvoarele Ortodoxiei, vol. 3,
traducere de Dr. Nicolae I. ªtefãnescu, Editura Librãriei Teologice, Bucureºti, 1939, p. 29.
26
Origen, Contra lui Celsus, III, 30, în colecþia PSB, vol. 9, traducere de Pr. Prof. T.
Bodogae, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
1984, p. 190.
27
Sfântul Ciprian al Cartaginei, De exhortation martirii, II, apud Pr. Dr. Marius Þepelea,
op. cit., p. 156.
28 Sfântul Iustin Martirul ºi Filosoful, Dialog cu Iudeul Trifon, LXIII, în colecþia PSB,
vol. 2, traducere de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Olimp Cãciulã ºi Dumitru Fecioru, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1980, p. 166.
29 Fericitul Augustin, De Civitate Dei, XIV, 28, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1998.
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la mântuire, în timp ce totalitatea celor damnaþi va constitui civitas diaboli.
Civitas terrana este, pentru Sfântul Augustin, cetatea omeneascã, prea
omeneascã, în care omul, uitându-ºi vocaþia eternitãþii, se închide în finitudinea
sa ºi îºi fixeazã drept scop ceea ce n-ar trebui sã fie decât un mijloc sau un
scop subordonat unuia mai înalt. Este cetatea în care omul uitãtor de Dumnezeu
se idolatrizeazã pe sine30, comenta Henri-Irénée Marrou.
În opera sa Fericitul Augustin deosebeºte civitas terrena, un stat civil,
laic, pãmântesc, de civitas Dei, o cetate, un stat al lui Dumnezeu, cãrora le
corespund Babilonul ºi, respectiv, Ierusalimul. Întreaga istorie a omenirii ne
oferã numeroase exemple de dezvoltare ºi de confruntare a celor douã feluri
de state. Dumnezeu rãmâne însã singurul creator al tuturor formaþiunilor
social-politice omeneºti. Cu toate acestea civitas Dei, statul sau comunitatea
lui Dumnezeu, nu trebuie confundatã cu Biserica. Istoria lumii este încleºtarea
giganticã dintre civitas cereascã ºi cea pãmânteascã, regatul lui Hristos ºi
regatul rãului. Nici unul dintre cele douã regate n-ar trebui conceput ca o
instituþie, de exemplu ca bisericã ºi stat (deºi Augustin tindea ocazional sã
vadã statul ca magnum latrocinium31), ci ca niºte comunitãþi formate din adepþii
lui Hristos ºi duºmanii sãi32. Biserica, este în concepþia Fericitului Augustin,
deþinãtoarea ºi administratoare Sfintelor Taine; nu toþi membrii Bisericii fac
sau vor face parte din Cetatea Domnului33. Relaþiile dintre stat ºi Bisericã au
fost, sunt ºi vor fi într-o continuã transformare, datoritã alternanþei tipurilor
de stat în cadrul cãrora Biserica, în fond o comunitate eshatologicã
transcenzând lumea, existã ºi îºi desfãºoarã misiunea34.
Opera este motivatã de prãdarea Romei ºi de consecinþele ideologice din
conºtiinþa contemporanilor, care au fost mai îngrijorãtoare decât consecinþele
politice. Roma este devastatã de trupele regelui vizigot ºi arian Alaric. Acest
eveniment, care prefigureazã cãderea Romei ºi sfârºitul Imperiului roman de
Apus (476), are un rãsunet imens: Roma nu mai este invincibilã35. Ideea i-a
30

Henri-Irénée Marrou, Teologia istoriei, traducere de Gina ºi Ovidiu Nimigean, Editura
Institutul European, Iaºi, 1995, p. 43.
31 Marele imperiu al hoþiei.
32
Eric Voegelin, Religiile politice, traducere ºi studiu introductiv de Bogdan Ivaºcu,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2010, p. 112.
33 Vasile Iliescu, Statul  utopie ºi realitate, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996,
p. 73.
34
Pr. Daniel Benga, Creºtinism ºi Imperiu. Teologia politicã de la Meliton de Sardes
la Augustin, în vol. Teologie ºi politicã de la Sfinþii Pãrinþi la Europa unitã, Editura Anastasia,
Bucureºti, 2004, p. 57.
35
Alin Tat, Religie ºi politicã la Sfântul Augustin, în vol. Teologie ºi politicã de la
Sfinþii Pãrinþi la Europa unitã, Editura Anastasia, Bucureºti, 2004, p. 59.
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fost sugeratã de lectura Bibliei, a Psalmilor, a Evangheliei, a epistolelor
Sfântului Apostol Pavel, de episcopul donatist Ticonius.
Apãrutã ca rãspuns la acuzaþiile potrivit cãrora ascensiunea creºtinismului
grãbise capturarea Romei de cãtre barbari, opera augustinianã (De civitate
Dei) susþine ideea conform cãreia Roma a cãzut pentru cã nu fusese îndeajuns
de creºtinã. El a avertizat cã populaþia creºtinã ar trebui sã caute raiul (oraºul
lui Dumnezeu) pentru a se mântui ºi ar trebui sã se aºtepte doar la ispite în
oraºul fãurit de oameni36. Chiar ºi în cazul în care Augustin a înþeles cãderea
cetãþii eterne ca fiind pedeapsa pentru pãcatele Romei pãgâne, au exista scriitori,
precum Salvian din Marsilia, care exaltând calitãþile populaþiilor barbare, în
comparaþie cu decadenþa ºi imoralitatea romanã, vedea în toate aceste
evenimente o oportunitate pentru expansiunea religiei creºtine37.
Augustin deplaseazã la nivelul istoriei întregii omeniri cãutarea care se
situa în Confesiuni la nivelul experienþei personale a fiecãrui om, pledând de
la sine însuºi. Aºa cum ºi viaþa personalã a unui om este condiþionatã de douã
realitãþi, harul ºi pãcatul, tot aºa istoria întregii omeniri este condiþionatã de
Bine ºi de Rãu38.
Referitor la înrâurirea avutã de doctrina augustinianã referitoare la
Ierusalimul ceresc ºi pãmântesc, John C. Bennet surprinde faptul cã Fericitul
Augustin a influenþat în mod decisiv gândirea catolicã asupra originii ºi rolului
statului, iar pe Jean Calvin l-a influenþat asupra anumitor aspecte39. În
Occidentul european medieval a luat fiinþã, nu fãrã influenþa Fericitului
Augustin, doctrina despre cele douã sãbii, potrivit cãreia atât puterea Bisericii,
cât ºi a statului provin, prima direct, iar cea de-a doua indirect, de la episcopul
Romei. Papii erau monarhi absoluþi care domneau asupra statului papal, o
parte a Italiei a cãrui rãmãºiþã este Vaticanul de astãzi40.
Augustin spune cã cetatea terestrã, care nu trãieºte prin credinþã, este în
cãutarea pãcii pãmânteºti, ºi sfârºitul propus de ea, în concordanþã cu
ascultarea ºi conducerea civilã, este combinaþia dorinþelor omeneºti pentru a
obþine lucruri folositoare în aceastã viaþã. Cetatea eternã, sau mai degrabã
36

Michael A. Palmer, Ultima cruciadã. Americanism versus islamism, traducere de
Marius Chitoºcã, Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2010, p. 69.
37
John Meyendorff, Imperiul unity and Christian divisions. The Church 450-680 A.D.,
St. Vladimirs Seminary Press, New York, 1989, p. 22.
38 Carlo Cremona, Augustin de Hippona, traducere de Cristina Grigore, Editura Pauline,
Bucureºti, 2003, p. 234.
39
John C. Bennet, Christians and the state, Charles Scribners Sons, New York, p.
1958, p. 42; A se vedea ºi Roland J. Teske, Augustine of Hippo - Philosopher, Exegete, and
Theologian, Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin, 2009.
40
***, Fundamentele concepþiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse, traducere de Diac.
Ioan I. Icã jr., în vol. Gândirea socialã a Bisericii, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 196.
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parte a ceea ce vizitãm pe pãmânt ºi trãim prin credinþã, se foloseºte de aceastã
pace numai fiindcã trebuie sã fie, pânã la aceastã condiþie muritoare, care
necesitã ceea ce va trece41.
Referitor la cãutarea unei Împãrãþii a cerurilor interioarã patriilor
pãmânteºti, pe care nu le anuleazã, Fericitul Augustin spune: Creºtinii nu se
deosebesc de ceilalþi oameni nici prin pãmântul pe care locuiesc, nici prin
limbã, nici prin obiceiuri. Nu stau în alte cetãþi, nu folosesc vreun grai anume,
ºi nici nu trãiesc neobiºnuit. Cãci învãþãtura pe care o urmeazã nu le-au
descoperit nici cugetarea ºi nici agerimea înþelepþilor, iar ei nu apãrã, aºa
cum fac unii, vreo lege omeneascã. Locuind, dupã cum le-a fost dat, în cetãþi
greceºti sau în cetãþi barbare, ei se supun obiceiurilor comune în hranã, în
port ºi în tot traiul, dar nu înceteazã sã arate cât de minunatã ºi de ciudatã
este obºtea pe care o alcãtuiesc. Cãci locuiesc în propria lor patrie aºa cum
ar sta acolo un strãin; iau parte la tot ca niºte cetãþeni, dar se þin deoparte ca
niºte strãini. Orice þarã strãinã le este patrie ºi orice patrie le este strãinã...
Pe scurt, aºa cum este sufletul în trup, aºa sunt ºi creºtinii în lume. Sufletul
este rãspândit în toate mãdularele trupului, iar creºtinii sunt rãspândiþi în
toate cetãþile lumii. Sufletul locuieºte în trup, ºi totuºi nu este al trupului; tot
aºa, creºtinii locuiesc în lume, dar nu sunt ai acestei lumi42.
Pe de altã parte, în De civitate Dei Augustin prezintã condiþiile ºi normele
de viaþã ale unei societãþi în care pacea trebuie sã fie o realitate. În parte, acest
ideal a fost înfãptuit de societatea eminamente creºtinã a Evului Mediu, care
avea drept cod cartea De civitate Dei. Atunci s-a încercat sã se dureze pe acest
pãmânt al pãcatului ºi blestemului grandioasa operã a unei cetãþi a lui
Dumnezeu. Încercarea nu a izbutit întru totul. Trãinicia ºi grandoarea operelor
rãmase din Evul Mediu mãrturisesc impactul operei Fericitului Augustin43.
Un nou Ev Mediu, aºa cum îl concepe Berdiaev44, dar fãrã greºelile lui, în care
creºtinismul sã pãtrundã întreaga lume în care sã înfloreascã summae
theologicae de gândire ºi catedrale, este singura soluþie de înlãturare a relelor
sociale45.
41

Augustin, De civitate Dei, cartea XIX, cap. XXVII.
Ibidem, V-VI.
43
Un studiu important asupra operei Fericitului Augustin este realizat de cãtre
Henri-Irénée Marrou, Sfântul Augustin ºi sfârºitul culturii antice, traducere de Dragan
Stoianovici ºi Lucia Wald, Editura Humanitas, Bucureºti, 1997.
44
N. Berdiaev, Un nou Ev Mediu, studiu introductiv de Sandu Frunzã, traducere Prof.
Maria Vartic, Editura Omniscop, Craiova, 1995. Nicolae Berdiaev a fost ºi va rãmâne, fãrã
îndoialã, un reprezentat major al tradiþiei ortodoxe. Astãzi, în Rusia ºi în Occident, mulþi
tineri, revoltaþi ºi avizi de cunoaºtere ºi de libertate, au descoperit aceastã tradiþie (Olivier
Clément, Nicolas Berdiaeff et la tradition orthodoxe, în Contacts, 20, nr. 62-63, 1968,
p. 179).
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Nourrisson crede cã Augustin a conceput mãreaþa opoziþie a celor douã
cetãþi din De civitate Dei dupã modelul celor douã feluri de cetate despre care
Platon vorbeºte în Republica: una plinã de lipsuri, iar alta cu modelul în cer46.
Oricât de verosibilã ni s-ar prezenta aceastã pãrere, nu trebuie sã uitãm cã
fondul ºi forma în care concepe Augustin cele douã cetãþi  cea pãmânteascã,
bazatã pe amor sui usque ad contemptum Dei, iar cetatea cereascã pe amor
Dei usque ad sontemptum sui47  sunt cu totul deosebite de felul cum le prezintã
Platon în Republica. Existã o oarecare analogie numai în plan general al
operei48.
Obiectul imensei opere istorice a Fericitului Augustin, De civitate Dei,
este acela de a expune, în linii mari, teologia istoriei, în care toate evenimentele
importante ale istoriei universale sunt tot atâtea momente ale împlinirii planului
voit ºi prevãzut al lui Dumnezeu. ªi toatã aceastã istorie este strãbãtutã de o
mare tainã, care nu este alta decât cea a milei cereºti care lucreazã neîncetat ca
sã îndrepte creaþia tulburatã de pãcat. Predestinarea la fericirea absolutã a
poporului ales ºi a celor drepþi este tocmai expresia acestei mile49.
Portretul cetãþii lui Dumnezeu este sugestiv pentru Biserica catolicã sau
universalã. Precum societatea catolicã, Biserica se adunã ºi afirmã cã întreaga
diversitate umanã nu este în conflict cu slujirea lui Dumnezeu. Cetatea
pãmânteascã, coruptã de egoism, este destinatã pierzãrii. Astfel, Roma nu este
decât o ilustrare a acestui lucru50.
Augustin a creat cea dintâi filosofie creºtinã a istoriei51 ºi a înzestrat prin
monumentala De civitate Dei, Biserica Catolicã cu un ideal precis, consacrând
definitiv vocaþia istoricã nu numai a Bisericii, ci ºi a geniului catolic. De acum
idealul acestei cetãþi devine axa dezvoltãrii istorice a creºtinismului ºi a
dezvoltãrii gândirii sale teopolitice, dacã putem spune astfel, întrucât, aºa
cum aratã Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, nu avem de-a face în catolicism cu
o simplã politicã, ci cu o politizare a viziunii sale teologice ºi cu o teologicizare
a politicii52. La originea acestui fenomen trebuie cãutat tot Augustin, care a
45

Constantin C. Pavel, Introducere în gândirea Fericitului Augustin, Editura Anastasia,
Bucureºti, 1998, p. 157.
46
N. F. Nourisson, LEvolution intellectuelle de Saint Augustin, vol. I, E. Nourry, Paris,
1918, p. 113.
47
F. Augustin, De civitate Dei, XVI, XXVIII, 40, 2.
48
Constantin C. Pavel, op. cit., pp. 54-55.
49 Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu, traducere de Ileana Stãnescu, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 126.
50
Philip Wogaman, Christian Ethics. A historical introduction, Westminster/John Knox
Press, Louisville, Kentucky, 1993, pp. 54-55.
51
Nicolai Berdiaeff, Le Sens de lHistoire, cap. I, Paris, 1948.
52
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Motivele ºi urmãrile dogmatice ale schismei, în
Ortodoxia, VI (1954), nr. 2-3, pp. 218-259.
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fãcut din istorie locul unde se dã lupta între cele douã cetãþi ºi a transmis
sufletului catolic conºtiinþa cã este un ostaº combãtând în fiecare moment în
armata lui Hristos contra diavolului. Evul mediu, în special din secolul al XI-lea
înainte, va trãi prin acest sentiment, dus la paroxism53. Ignaþiu de Loyola îi va
da forma modernã a luptei ad Majorem Dei gloriam, iar papa Pius XI va
proclama în prima jumãtate a secolului XX regalitatea lui Hristos exercitatã
de el54.
Augustin a lãsat moºtenire Evului Mediu ideea unei comunitãþi religioase
de esenþã supranaturalã, alcãtuitã din toþi cei care trebuie sã se bucure într-o
bunã zi de vederea lui Dumnezeu ºi care se îndreaptã deja spre aceastã finalitate,
în lumina credinþei ºi sub cãlãuzirea Bisericii. Augustin lasã astfel moºtenire
o nouã formã de solidaritate umanã, în locul Imperiului Roman a cãrui
prãbuºire în Apus trãise sã o vadã. Este marea lui contribuþie la zãmislirea
acestei Cetãþi a lui Dumnezeu care a fost creºtinãtatea medievalã
apuseanã55.
El a cunoscut împãraþi creºtini ºi a observat cã, la urma urmelor, ei au
fost mai prejos decât alþii. Nenorocirile Romei înseamnã doar cã fericirea nu
face parte din aceastã lume, nici mãcar pentru creºtini. Cel puþin o datã, Augustin
îi aminteºte împãratului cã are datoria sã se îngrijeascã de creºterea Bisericii,
dar nu-l mai simþim bizuindu-se ferm pe Imperiu, cum fãcea Prudentius, pentru
a asigura triumful Bisericii. Cu siguranþã cã, ºi la el, Cetatea lui Dumnezeu
este gata sã coboare din cer înapoi pe pãmânt ºi sã treacã din nou, prin
intermediul Bisericii, la cârma Imperiului ºi a lumii, dar, deocamdatã, cãderea
Romei a îndemnat-o mai degrabã sã urce din nou de pe pãmânt la ceruri, de
unde coborâse pentru o vreme56.
Filosofii din toate timpurile, în reflecþiile lor politice, au avut în vedere,
explicit ºi implicit, relaþia dintre natura umanã ºi sensul comunitãþii politice.
În orizontul antropologic, societatea organizatã politic este privitã în douã
perspective: fie ca o continuare a ordinii naturale, fie prin negarea naturii, ca
fiind de o naturã sau ordin diferite. Filosofia politicã va urma ºi ea douã
perspective  axioma sociabilitãþii naturale a omului ºi cea a rezistenþei,
agresivitãþii ºi nesociabilitãþii individului din starea de naturã57.
53

Dan Zamfirescu, Ortodoxie ºi romano-catolicism în specificul existenþei lor istorice,
Editura Roza Vânturilor, Bucureºti, 1992, p. 168.
54
Teodor M. Popescu, Atitudinea Vaticanului faþã de Ortodoxie în ultimii 30 de ani,
în Ortodoxia, I (1949), nr. 1, p. 34.
55 Dan Zamfirescu, op. cit., p. 168.
56
Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu, p. 156.
57
Cristian Bocancea, Curs de antropologie politicã, Editura Universitãþii Al. I. Cuza,
Iaºi, 1998, p. 2.
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Gânditorii elini suprapuneau natura omului cu cea a statului. Existenþa
statului avea caracter moral, cu rãdãcinile în legea divinã a dreptãþii (äßêç).
Cetãþile-stat ale Greciei antice cãutau cele mai potrivite forme de guvernare
pentru ca sã se asigure prosperitatea, unitatea, liniºtea publicã ºi apãrarea în
faþa agresiunii exterioare. Cetãþile greceºti aveau fiecare propria constituþie,
propriul cod de legi. Încã din timpul legislatorilor existau preocupãri din ce
în ce mai serioase cu privire la viaþa cetãþii. Frica de rãzboi civil, dezordine ºi
tulburãri sociale declanºa cãutarea rãspunsului imediat ºi cât mai convenabil
la problemele de ordin practic ale organizãrii ºi conducerii cetãþii58. Întemeierea
ºi organizarea cetãþii era de naturã eticã (teoreticã) ºi practicã: O asociaþie
moralã, pentru a trãi laolaltã potrivit binelui ºi pentru bine; în acest fel
compuneau gânditorii Cetatea. Ea urmãrea un scop moral ºi tot ea arãta
calea spre aceasta. Ea fixa mijloacele, ca ºi finalitãþile59. Oamenii aºteptau
de la arhonþi o acþiune energicã în vederea realizãrii Binelui comun. Acesta
consta în trei lucruri concrete: dreptatea (justiþia)  Äßêç (Dike), ordinea legalã
 Åõíïìéá (Eunomia) ºi pacea  ÅßñÞíç (Eirini)60.
Dupã ridicarea celei de-a Doua Rome de cãtre Constantin cel Mare, aceasta
a fost vãzutã ca fiind cel de-al doilea sau noul Ierusalim61. Înþelesul
Ierusalimului în creºtinism implicã diferite conotaþii care trebuie sã fie luate în
consideraþie62. Relaþia Constantinopolului cu ceea ce se înþelege prin Ierusalim
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Idem, Curs de istoria ideilor politice antice ºi medievale, Editura Universitãþii Al. I.
Cuza, Iaºi, p.4.
59
Jean-Jaques Chevalier, Histoire de la pensée politique, Editions Payot & Rivages,
Paris, 1993, p. 22.
60 Cristian Bocancea, Curs de istoria , p. 4.
61
A se vedea asupra acestei probleme pãrerile: G. Dagron, Naissance dune capitale.
Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974, p. 409 n. 3; C. Frugoni, Una
lontana città: sentimenti e immagini nel medioevo, Torino, 1983, p. 50; A.M.; Orselli, Simboli
della città cristiana fra tardoantico e medioevo, în F. Cardini, ed., La città e il sacro, Milano,
1994, pp. 419-450; C. Angelidi, Pulcheria. La castità al potere, Milano, 1996, pp. 62-63; P.
Maraval, Lieux saints et pèlerinages dOrient. Histoire et géographie des origines à la conquête
arabe, Paris, 1985, p. 92 n. 55; A.M. Talbot, Pilgrimage in the Byzantine Empire: 7th-15th
Centuries. Introduction, ºi P. Maraval, The Earliest Phase of Christian Pilgrimage in the
Near East (before the 7th century), ambele în DOP 56 (2002), pp. 60 ºi 70; A.M. Orselli, Lo
spazio dei santi, în Uomo e spazio nellAlto Medioevo. Atti della L Settimana di Studi del
Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo (Spoleto, 4-8 aprile 2002), Spoleto, 2003, pp.
865-866.
62
Asupra acestei temea a se vedea Anca Manolescu, Europa ºi întâlnirea religiilor.
Despre pluralismul religios contemporan, Editura Polirom, Iaºi, 2005, cap. Ospitalitatea
metafizicã. Cerurile Ierusalimului, pp. 185-192; Pr. Prof. Dr. Emanoil Bãbuº, Ierusalimul,
oraºul sfânt al creºtinilor, evreilor ºi musulmanilor, în Anuarul Facultãþii de Teologie Ortodoxã
Patriarhul Justinian, Editura Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, anul VII (2007), pp.
181-194.
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se învârte în jurul identificãrii simbolice a palatului imperial ca Ierusalimul
ceresc63. Creºterea importanþei oraºului Constantinopol ca noul Ierusalim a
implicat schimbãri substanþiale în palatul imperial. Palatul împãratului a fost
sacralizat prin prezenþa sfintelor moaºte ºi prin încorporarea bisericilor64.
Încã din timpul lui Constantin, împãratul s-a rugat în palat. Eusebiu de
Cezareea scria cã împãratul slujea Domnului, rugându-se în camere secrete
ale palatului sãu. Probabil cã palatul, cu capelele ºi bisericile sale, a devenit
curând locaþia pentru opriri specifice, care erau urmate de rugãciuni cãtre
Dumnezeu în timpul dezvoltãrii ceremoniilor imperiale, care sunt descrise în
textele din sec. al X-lea ale împãratului Constantin Porfirogenetul65.
Conform descrierii vieþii Sfântului Daniel, Constantinopolul, cea de-a
Doua Romã, a devenit cel de-al doilea Ierusalim în secolul al VI-lea. În cadrul
procesului de reduplicare ºi multiplicare care este comun antichitãþii târzii,
Constantinopolul a obþinut aceleaºi valori religioase precum Ierusalimul în
ceea ce priveºte credinþa creºtinã66. Transformarea Constantinopolului în noul
Ierusalim, a viitorului Ierusalim, care a fost obþinutã prin modelarea oraºului
ºi prin aducerea unor sfinte moaºte, au influenþat ºi palatul împãratului.
Atribuirea elementelor imperiale reprezentãrii lui Hristos ºi a imaginii
împãrãþiei cereºti a lui Dumnezeu ca descoperire a palatului imperial a creat o
directã corespondenþã între palatul imperial ºi împãrãþia cereascã. Acest concept
pare a fi comun gândirii antichitãþii târzii, întrucât ea se raporteazã la viziunile
sfinþilor, la poezia de la curtea imperialã ºi la literatura anticã târzie67. Astfel,
în arta bizantinã palatul era vãzut ca reºedinþa împãratului, dar ºi ca antitipul
reºedinþei cereºti.
Legãtura dintre oraº, ca reprezentant al unui întreg imperiu, ºi Bisericã
poate fi analizatã printr-o serie de evenimente ºi fapte istorice care vin în
sprijinul ideii cã imperiul a creat în jurul sãu o emulaþie culturalã ºi spiritualã,
specificã timpului, rãmasã în istorie ca un moment ºi o realitate demnã de a fi
consemnatã. Dacã poate fi ignoratã, uneori cu desãvârºire, locaþia, importanþa
63

Maria Cristian Carile, Constantinople and the Heavently Jerusalem?: through the
imperial palace, în 21st Internaþional Congress of Byzantine Studies, Londra, 2006, p. 1.
64 Cyril Mango, The church of Saints Sergius and Bacchus at Constantinople and the
alleged tradition of octagonal palatine churches, în JÖB 21 (1972), p. 193, reprint in C.
Mango, Studies on Constantinople, Aldershot, 1993, essay XIII, p. 193.
65 G. Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le césaropapisme byzantine, Paris, 1996,
pp. 106-115.
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Asupra acestui punct a se vedea R. Ousterhout, Sacred Geographies and Holy Cities:
Constantinople as Jerusalem, in A. Lidov, ed., în Hierotopy. Studies in the Making of Sacred
Spaces. Material from the International Symposium, Radunitsa  Moscow, 2004, p. 70;
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Eusebiu de Cezareea, De Laudibus Constantini, I, 2, apud Maria Cristian Carile, op.
cit., p. 14.
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ºi contribuþia unui întreg oraº, vom constata cã Biserica creºtinã, prin
intermediul clerului ºi poporului drept-credincios, îºi va aduce obolul la
creºterea însemnãtãþii unui imperiu.
Oraºul medieval, conform unei opinii pe care clericii din Evul Mediu o
preluaserã de la Pãrinþii Bisericii, în special de la Fericitul Augustin, care la
rândul lor împrumutaserã de la filosofii greci ºi romani, de la Aristotel ºi Cicero,
nu este format doar din pietre, ci mai întâi din oameni, din cetãþeni. A existat
o culturã urbanã medievalã. La oraº, creºtinismul aduce o doctrinã ambiguã.
Dacã existã cu adevãrat o teologie a oraºului în creºtinism, ea alterneazã negarea
ºi afirmarea: pe de-o parte Enoh, Sodoma, Babel, Babilon; de cealaltã parte,
Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu. Dar Ierusalimul pãmântesc este echivoc.
Iar raporturile dintre Ierusalimul ceresc ºi cel pãmântesc reflectã întreaga
ambiguitate a eshatologiei creºtine68.
Legãtura Bisericã-imperiu poate fi caracterizatã de cele mai multe ori ca
fiind un împreunã-sprijin ºi o împreunã-lucrare ºi o funcþionare a realizãrilor
obþinute. Nu se poate vorbi despre un imperiu puternic fãrã a se putea vorbi ºi
despre o religie bine organizatã ºi puternic implementatã în minþile ºi inimile
supuºilor. Aºa cum nu este decât un singur Dumnezeu, ºi nu doi sau trei sau
mai mulþi  politeismul nefiind altceva decât ateism -, la fel nu este decât un
singur împãrat; iar legea imperialã este una singurã...69. Astfel, rolul jucat
de Bisericã în cadrul societãþii umane, precum ºi legãturile create în jurul
Bisericii, ne conduc la ideea cã încã de la începuturile sale, de la predica
Mântuitorului ºi a Sfinþilor Apostoli, Biserica a fost cea care a adunat în jurul
sãu o bunã parte din elitele timpului în care a investit.
Prima Romã, reºedinþa a doi dintre cei mai însemnaþi apostoli Petru ºi
Pavel, aºa cum cautã sã revendice Biserica Romano Catolicã, a continuat sã
existe alãturi de Roma cea nouã, chiar dacã rolul ei în conducerea politicã ºi
religioasã a Imperiului roman a scãzut treptat. Începând cu anul 330 noua
capitalã, oraºul Constantinopol, a devenit nu numai Roma cea nouã, centrul
de greutate a întreg Rãsãritul, dar ºi reºedinþa unui important scaun episcopal.
De-a lungul unei perioade de peste 11 secole, în timp ce Occidentul trãia
o epocã de fãrâmiþare, Imperiul Bizantin ºi-a creat o monarhie absolutã ºi o
administraþie puternic centralizatã. A conservat tradiþiile clasice (cultura ºi
dreptul roman) cãrora le-a integrat elemente orientale ºi ºi-a extins acþiunea
civilizatoare ºi culturalã în þãrile Europei sud-estice ºi rãsãritene. Civilizaþia ºi
68
Jaques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicþionar tematic al Evului Mediu occidental,
Editura Polirom, Iaºi, 2002, p. 566.
69
Ibidem, p. 58.
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cultura bizantinã s-au constituit ca o ,,sintezã a tuturor elementelor politice,
religioase, intelectuale ale lumii antice în declin: tradiþie latinã, elenism,
creºtinism, culturã orientalã70.
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