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INTRODUCERE

Într-o lume stromatică, atât din punct de vedere politic, cât şi
din punct de vedere cultural, context în care paradigma politică a
oscilat între varianta realist-orientală şi cea idealist- occidentală,
provocând o derutantă mobilitate a graniţelor, conceptul de libertate a
fost resemnificat treptat, o dată cu pătrunderea creştinismului în
Imperiu şi trecerea de la statutul de ἔθνος (popor păgân), la cel de
λαóς (popor creştin).

Paradigma clasică a libertăţii a fost înlocuită, din secolul al
IV-lea, cu cea creştină. Modelul a fost cel neotestamentar, perpetuat
în perioada apostolică, şi reinterpretat în condiţiile în care misio-
naratul s-a transformat din necesitate religioasă în necesitate
diplomatică. Libertatea de a crede - libertate asumată de comunitatea
etică creştină, până în secolul al IV-lea - a devenit o dată cu
Theodosius cel Mare o necesitate, o formă de afirmare a identităţilor
individuale şi colective.

Creştinii şi-au arogat dreptul de a accepta tarele cetăţii
politice sau de a le respinge alegând cetăţile deşertului. Biserica şi-a
asumat libertatea de a propune un nou model de viaţă, o nouă formă
de dialog cu instituţiile politice, o modalitate ostilă tradiţiei păgâne,
de dialog cu divinitatea. Ea a propus popoarelor barbare un limbaj
comun, bazat pe valorile creştine.

Libertatea creştină este libertatea de a înţelege şi de a urma
Cuvântul lui Dumnezeu oriunde în lumea locuită, de a explica şi
transmite înţelepciunea mesajului christic oricui nu a auzit-o încă,
aşadar de a catehiza neamurile, de a le oferi alternativa unei noi forme
de libertate.

Paradigma creştină a libertăţii a oferit răspunsul suprem la
toate problemele cetăţii: credinţa.

Vorbirea despre Dumnezeu nu a fost însă un discurs
monoton, unanim ascultat şi acceptat. Ea s-a desfăşurat pe două
planuri: un plan teoretic (dogmatic), al axiomelor divine, şi unul
euristic, interogativ, polemic, al comentariilor, al mirării filosofice şi



8

mistice. Forţa interogaţiei a avut un rol decisiv în conturarea
apologeticii creştine. În acest context a fost frecvent recursul la
apofatism şi analogie în definirea valorilor creştine.

Paradigma libertăţii creştine este una de inspiraţie divină;
aşadar definirea ei nu s-a putut face în limitele vocabularului uzual.
Rezultatul a fost apariţia cuvintelor-cheie care să contureze ierarhia
valorilor creştine. Libertatea creştină este rezultatul unui efort
considerabil, finalul unui drum alcătuit din cuvinte-valori precum:
kenoză, hypogramos, apotage, tapeinos, monotropie etc., greu de
înţeles, şi mai greu de asumat. În acest demers, echilibrul dintre har şi
liberul arbitru era imperios necesar. Libertatea creştină nu este liber
arbitru, ci este rezultatul sumei celor doi vectori. Libertatea creştină
este pragul în faţa căruia personalitatea umană trebuie să îşi accepte
limitele.

Libertatea creştină înseamnă depăşirea tuturor complexelor
de inferioritate sau superioritate şi vindecarea lor cu leacul universal
al smereniei. Descinderea în „abisul smereniei”, înseamnă acceptarea
libertăţii ca dar1, independent de orice capcană deistă. Deismul afirmă
că Dumnezeu există şi este creatorul lumii, dar contestă perpetuarea
relaţiei dintre Dumnezeu şi lume după crearea acesteia. Lumea
„funcţionează fără intervenţia divină, iar Dumnezeu s-a retras
intenţionat, tocmai pentru a nu afecta libertatea şi demnitatea lumii2.

Acest model de libertate este rezultatul procesului de formare
a conştiinţei creştine, şi a unei atitudini faţă de religiile necreştine.
Modelele istorice sau morale propuse de Vechiul şi Noul Testament
au devenit categorii formative, menite să uşureze metamorfozele
personalităţii.

În definirea şi afirmarea paradigmei libertăţii creştine nu
putem omite resemnificarea relaţiei dintre unicitate şi superioritate.
Din perspectiva psihologică unicitatea tinde să se raporteze la ierarhia
intramundană, unde devine superioritate care aşteaptă în mod firesc
din partea celorlalţi supunere. Dar acest proces este contrar întregului
mesaj christic – de la kenoză până la Euharistie. Christos nu poate fi
considerat vârful unei ierarhii istorice la care singura cale de acces ar

1 II Cor 3, 17: „Unde este Duhul Domnului, acolo este şi libertatea”.
2 George Remete, Dogmatica ortodoxă, Alba Iulia, 2000,  p. 209.
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fi supunerea exterioară şi nu adeziunea liberă a iubirii3. Christos nu
este vârful, ci centrul spre care converge totul, prin atragere liberă.
Kenoza îl face prezent pretutindeni, chiar şi acolo unde nu mai este
recunoscut ca atare.

Din perspectiva Parousiei comunitatea creştină este în
itineranţă istorică, diferenţa dintre aceasta şi comunităţile păgâne
fiind una de perspectivă eshatologică. Demersul de a explica unui
păgân că singurul timp real este cel al Bisericii, şi că acesta este un
timp al desăvârşirii pare imposibil, cu atât mai mult ieşirea din sine
spre Christos! Efortul misionar a presupus anihilarea unor certitudini
instalate în sisteme de referinţă total străine de mentalul creştin.

Libertatea ipostatică în perihoreză pare, de asemenea, extrem
de dificil de explicat „necreştinilor”.

Întrebările legate de identitatea christică, de Dumnezeu-
Spunere au dat naştere ereziilor de factură theandrică: nestorianismul
şi monofisismul.

Dacă recapitulăm definiţiile Sfinţilor Părinţi în legătură cu
Duhul Sfânt (necunoscutul în Dumnezeu, aspectul impersonal al
divinităţii, Dumnezeu ireductibil la reprezentare) discursul creştin
pare şi mai complicat, iar paradigma libertăţii şi mai greu de asumat4.

Dacă ne raportăm la predispoziţiile originare ale naturii
umane, în accepţiune kantiană, creştinismul are ca obiectiv anularea
predispoziţiei pentru umanitate, care clădeşte fericirea sau nefericirea
pe comparaţii, pe rivalitate, pe un sistem de valori limitat şi artificial,
pe resorturile  auto-suficiente ale liberului arbitru.

Vocabularul dogmatic şi mistic creştin are la bază un
schematism al analogiei menit să asigure caracterul comprehensibil al
mesajului christic, care însă poate aluneca uşor spre un schematism al
determinării obiectului şi implicit spre antropomorfism (exemplul

3 A. Scrima, Teme ecumenice, Bucureşti, 2004, p. 82.
4 Ibidem, p. 80-102.
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clasic este nestorianismul5) care afectează caracterul liber asumat al
Întrupării şi dimensiunea dragostei divine pentru neamul omenesc6.

Aşadar, paradigma libertăţii creştine s-a construit treptat,
odată cu adoptarea la nivel individual şi colectiv a modelului christic
de iubire, ascultare, kenoză.

Evoluţia creştinismului în secolele IV-VII nu poate fi
urmărită independent de contextul primelor trei secole, de
cunoaşterea şi generalizarea limbajului neotestamentar în comuni-
tăţile creştine, şi de adaptarea lui, după secolul al IV-lea la noul statut
– licit apoi oficial – al Bisericii în raport cu Imperiul. Creştinismul a
depăşit barierele lingvistice; vocabularul creştin a contribuit decisiv la
ieşirea din izolare a comunităţilor, la afirmarea idealului ecumenic al
Bisericii7. Limbajul creştin a fost o modalitate de păstrare a tradiţiei şi
a unităţii Bisericii. El propune o nouă imagine despre lume, şi despre
„lumea de dincolo” conturată şi păstrată într-un cadru instituţional
bine precizat. În viziunea creştină omul este creat după chipul unei
comuniuni interpersonale desăvârşite. Comunicarea interpersonală
presupune constituirea unui „noi”, cu includerea transcendenţei
divine.

Dacă în primele trei secole Biserica se constituie ca un fel de
„stat în stat”, odată cu recunoaşterea de către Constantin a religiei
creştine ca religie licită, s-a instalat între Biserică şi Imperiu, un
regim „jurisdicţional”, o formă mai mult sau mai puţin evidentă de
subordonare a Bisericii de către Stat. Biserica, proaspăt ieşită din
perioada persecuţiilor a acceptat protecţia autorităţii statale. Prezenţa
lui Constantin în Sinodul de la Nicaea (325) a fost efectivă. Chiar
înainte de instituirea Sinodului, împăratul se proclamase ἐπίσχοπος
τῶν ἔκτος– ca expresie a voinţei sale politice de a controla Biserica,
recunoscându-i însă independenţa.

5 Immanuel  Kant, Religia în limitele raţiunii pure, Bucureşti, 2004, p. 88-
89.
6 I Ioan 8:32 –  „Întru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu pentru noi, că
Dumnezeu L’a trimis în lume pe Fiul său cel Unul-Născut, pentru ca noi să
înviem”.
7 G. Steiner, După Babel, Bucureşti, 1983, p. 5-6.
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Mai târziu, în secolul al V-lea, subordonarea Bisericii faţă de
autoritatea imperială bizantină a atins un caracter mult mai accentuat,
departe totuşi de un veritabil „cezaro-papism”.

În intervalul cronologic dintre Constantin cel Mare şi
Theodosius cel Mare subordonarea Bisericii s-a manifestat numai în
domeniile în care aceasta venea în contact direct cu Statul; mai târziu,
odată cu Edictul lui Theodosius din 380, care proclama creştinismul
religie oficială, şi pe împărat cap al acesteia, instituţia imperială a
început să emane norme în materie de religie, şi să considere jus
sacrum după vechiul concept roman care îl integra în jus publicum.
Aşadar, împăratul îşi asumă toate puterile – legislativă, executivă,
judiciară – în materie de Biserică. Instituţia imperială nu mai
legiferează doar în problemele care priveau raporturile juridice
„externe” ale Bisericii cu Statul, ci şi în problemele dogmatice şi
liturgice.

Novella XI a lui Iustinian stabileşte că împăraţii sunt demni
de „maximam sollicitudinem civica vera Dei dogmata”8.

După anul 476, episcopului de Roma i se opune autoritatea
episcopului de Constantinopol, dornic de a-şi asuma rolul de cap al
creştinătăţii. Epilogul va fi sciziunea Bisericii Universale în Biserica
latină şi cea greacă.

Împăraţii orientali au fost pasionaţi de chestiunile religioase
mai mult decât de legislaţia civilă lăsată pe seama jurisconsulţilor, şi
de problemele militare – lăsate în seama marilor strategi. Preferinţa
pentru disputa dogmatică   s-a menţinut până la căderea Imperiului de
Răsărit sub turci.

Imixtiunea în administrarea Bisericii a vizat numirea
episcopilor. Această ingerinţă se manifestă în desemnarea, desăvârşită
direct de împărat şi indirect prin magistraţii locali a persoanei
destinate oficierii cultului, şi prin ratificarea solemnă de către
autoritatea imperială a alegerii efectuate după regula canonică de
către clerul şi poporul din dioceza respectivă.

Şi cum după o regulă canonică, „omnis res, per quasunque
causas nascitur, per easdem est dissolvitur”, intervenţia imperială se

8 P. G. Caron, în Actes de XVe Congres International d’etudes byzantines,
Athena, 1980, p. 78-83.
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face şi în momentul de „cessatio ab officio” a aceluiaşi episcop
(limbaj al desăvârşirii prin sfinţirea lucrurilor divine). Sentinţa de
depunere a episcopatului, pronunţată de Consiliu sau Papă nu putea fi
pusă în aplicare de autoritatea eclesiastică, lipsită de  mijloacele
coercitive ad hoc; ea era pusă în aplicare de împărat – care putea
interveni cu propria sa iniţiativă pentru a provoca depunerea.

Un exemplu în acest sens îl avem imediat după anul 380.
În 381, cultele păgâne erau prohibite, iar sacrificiul condamnat ca
delict de lezmajestate. În acelaşi an a fost confirmată depunerea
episcopului de Constantinopol - Grigorie de Nazianz - determinată de
opoziţia manifestată contra lui de majoritatea episcopilor din Sinodul
Ecumenic de la Constantinopol, şi din dorinţa episcopului de a
menţine pacea în Biserică, prin proprii sacrificii9.

Intervenţia autorităţii imperiale în cessatio ab officio se
verifică şi în contextul iconoclast, care a fost preludiul sciziunii
definitive de mai târziu (1054). Basileul iconoclast Leon a întâmpinat
rezistenţa patriarhului de Constantinopol Germanos, care într-o
scrisoare către episcopul Toma de Claudiopoleos declara că erezia a
adus tulburări între oraşe şi între oameni10. Basileul a convocat la
7 ianuarie 729 un Consiliu de Stat la care l-a invitat şi pe patriarh,
încercând să-l convingă să adere la erezie. Refuzul acestuia a fost
sinonim cu demisia.

Aşadar, caracterul jurisdicţional al etapei Constantin cel Mare
– Theodosius cel Mare, în care intervenţia imperială viza doar
domeniile în care Biserica venea în contact direct cu autoritatea
statală, a fost completat apoi şi de intervenţia în problemele cu
caracter pur spiritual (caracterul cezaro-papist de după Theodosius cel
Mare).

Istoria politică şi religioasă a Imperiului în secolele IV-VII,
cu succesiunea de probleme determinate de vicariatul de Thessalonik
(în secolele IV-V), schisma accachiană (în secolul V) şi scindarea
centrului de greutate eclesiastic din Balcani, prin organizarea
arhiepiscopiei de Iustiniana I (în secolul VI) a demonstrat că nici o
formă de organizare administrativ-eclesiastică n-a putut contrazice

9Ibidem., p. 80.
10 A. Besançon, Imaginea interzisă, Bucureşti, 1996, p.120-143.
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normele de realizare a ordinii sociale, supravegheate de instituţia
imperială.

Principiul loialităţii faţă de stat, principiul canonic din
categoria de fond dogmatic11, impune conlucrarea dintre Biserică şi
Stat, şi definirea autonomiei eclesiastice în raport cu orice alt
organism religios din afara ei, dar nu şi în raport cu statul.

Principiul nomocanonic dezvoltat din principiul eclesiologic
instituţional şi cel al loialităţii faţă de Stat, conturat încă de la sfârşitul
secolului al IV-lea şi începutul secolului următor consta în aplicarea
Legii eclesiastice concomitent cu legislaţia emisă de autoritatea laică
în legătură cu viaţa eclesiastică. În acest context, din secolul al VI-
lea, Biserica a primit „ajutorul Statului” în materie de disciplină
(adică, în ultimă instanţă, în materie de control al averilor clericale).

Indiferent de potestas jurisdictionis (dreptul de a judeca şi
guverna rezervat episcopului), episcopul a dat socoteala
funcţionarilor statului12, iar obligaţia de a respecta legile laice
referitoare la administrarea bunurilor – intrată în atribuţiile unui
diacon econom, deci a unui personaj înzestrat cu potestas ordinis – a
devenit recomandare canonică.

Deşi iniţiatorul acestor schimbări a fost Valens, aplicarea
proiectelor de către Iustinian demonstrează imposibilitatea de a
ignora normele laice.

Din a doua jumătate a secolului al VI-lea, când legislaţia
iustiniană a stabilit în virtutea hotărârilor Sfintelor Sinoade13 locul
Papei între Pontifi, secondat de arhiepiscopul Noii Rome, episcopii
vor căpăta treptat aceeaşi putere de a judeca şi interpreta faptele în
diocezele lor, ca şi patriarhul, în virtutea doctrinei succesiunii
apostolice şi a perceperii fiecărei Biserici locale ca o expresie a
Bisericii Universale. Astfel, se explică procesul prin care membrii
ierarhiei de instituire divină se confundă cu elitele urbane, cumulând
treptat principalele funcţii ale cetăţii (ekdikos, archon).

În calitatea sa de episcop din afară şi diacon econom al
Sfintei Biserici Universale, basileul a fost de două ori legat prin lege:

11 Matei XXII, 21; Rom. XII, 1-8; Tit III, 1; Petru II, 13, 17; Can. 84 Apost.;
Can. 4, 18 IV Ec. Can. 34 VI Ec.
12 Cod. Just. 1, 3, 42.
13 28 IV Calchedon.
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trebuia să respecte poruncile divine cuprinse în Canoane, dar şi
prevederile impresionantului corpus juridic laic. Astfel, legislaţia
post-iustiniană exprimă contradicţia între suprema libertate divină ce
trebuia să-i călăuzească faptele şi precauţia la care îl obligă
respectarea unui corpus juridic amplu şi restrictiv.

Tipul de organizare eclesiastică ce caracterizează secolele IV-
VII este cel maximal, al cărui nivel de spiritualitate acceptă şi impune
disciplina şi legea, superior principiului egalităţii, specific nivelului
incipient, minimal de organizare a comunităţii creştine, care
încorporează şi perpetuează tradiţia (conştient sau mecanic). Tipul
maxim de organizare impune structura ierarhică, distincţia cler-laicat
(fără a neglija rolul auditoriului în viaţa comunităţii creştine),
ascultarea canonică, dreptul canonic. Grupurile de tip minimal care
refuză evoluţia vor deveni erezii, la polul opus unei instituţii
fundamentate pe revelaţie şi protejate pe căile sacramentale ale graţiei
şi harului.

Grija comună a episcopilor depozitari ai tradiţiei apostolice şi
a „episcopilor din afară” a fost extinderea nelimitată a teritoriului de
evanghelizare, din teama de a nu dezminţi vreun adevăr profetic,
axioma biblică (tema augustiniană compelle intrare!). „Lumea
locuită” – sintagmă aparţinând lui Eusebiu din Cesareea, căpăta în
acest context un interes de generalitate, ce suprapunea graniţele
virtuale ale Imperiului, marginilor lumii, şi care pare a-şi fi găsit
forma proprie de exprimare în idealul de refacere a Imperiului
Bizantin Universal, în vremea lui Iustinian.

Modalităţile de „abordare” a lumii cunoscute se schimbă.
Biserica devine, din perspectiva instituţiei imperiale, un
compartiment al domeniului public (altfel spus, activitatea politică,
compartimentată lăuntric prin poziţia Împăratului, include şi
Biserica). Basileul, marele divizor comun al structurilor laice şi
religioase, oferă graniţelor politice pretextul extinderii nelimitate prin
misionarat.

Vocaţia universalistă, identificarea comunităţii creştine în
limitele ei mobile cu „anti-cetatea” bizantină, oikoumene depăşirea
etapei universalismului abstract care suprapunea hotarele lumii peste
hotarele Imperiului Roman exclud în domeniul dogmatic orice
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semioză hermetică, orice glisare a interpretării pe axele dreptei
credinţe.

Anti-cetatea bizantină creştină nu putea admite interpretări,
speculaţii pe tema perihorezei şi a theandrismului lui Christos.
Biserica în vremea lui Iustinian era depozitara unui fond canonic
impresionant acumulat în cele 5 Sinoade Ecumenice organizate până
în secolul al VI-lea, la care se adaugă fondul canonic local (Sinoadele
Balcanice locale de mare importanţă dogmatică – de exemplu Serdica
şi Sirmium). Vastitatea unei comunităţi cu graniţe în continuă
extensiune religioasă şi politică a impus în secolul VI conservarea
axelor tradiţionale de evoluţie a raportului între ceea ce revine
cezarului şi ceea ce este al lui Dumnezeu. Acest „partaj” a determinat
formarea unei conduite religioase, a unor simboluri şi sinteme
lingvistice specifice, dar a justificat şi imixtiunea Basileului în
probleme de dogmă şi tolerarea unor erezii pe motive politice
(exemplul nestorienilor şi monofisiţilor orientali, catalogaţi de
Iustinian drept „diferiţi”).

Structurile comunitare ale anti-cetăţii bizantine nu se
confundă cu colectivismul cetăţii greceşti, ci evoluează din el spre
ecumenism în accepţiunea politică şi religioasă a cuvântului,
bazându-se pe fuziunea (sau compromisul) dintre basileomorfismul
schemei instituţionale politice şi eclesiocraţia comunităţilor creştine.
Această fuziune a fost, în general, cheia rezolvării celor trei probleme
din secolele V-VII: barbarii, loialitatea vecinilor şi noilor supuşi,
asimilarea principilor creştini occidentali cu marea familie al cărui
cap rămâne de jure Basileul.

Idealul literaturii parenetice a fost circumscrierea (perigraphe
– în vocabularul damaschinian) modelului divin în anti-cetatea
bizantină, circumscriere sinonimă nu cu o îngrădire între hotarele
lumii, ci cu întipărirea (ektypoma) paradigmei divine într-un spaţiu
ecumenic, virtual, nelimitat.

Idealul universalist al Bizanţului în vremea lui Iustinian,
vocaţia teologică a Basileului, impasurile politice ale Imperiului din
vremea sa şi din vremea epigonilor-succesori, orgoliul administraţiei
provinciale care imita modelul curţii au pus semnul egalităţii între
diplomaţie şi misionarat. Dar, spre deosebire de procesul de
federalizare, care s-a dovedit în secolul al VI-lea un eşec,
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evanghelizarea a fost cu mici excepţii un succes. Contaminarea
„bisericii celor 7 Sinoduri” cu valorile societăţii laice n-a însemnat
renunţarea la ambiţia cuceririi cetăţii lui Dumnezeu (lăsată, însă, în
perioadele dificile din punct de vedere politic, în seama monahilor),
ci conturarea propriului cursus honorum.

Diferenţa între „cetăţenia politică” şi cea creştină este însă
percepută la nivelul vocabularului  (1 Pe. 2,9; Matei 21,43; 24,7;
4,15; 6,32; Marcu 11,17; Luca 2,32; 21,24 etc. – Matei 1,21; 2,6;
Luca 1,68; 2,32; 7,16; 2 Cor. 6,16; Tit. 2,14; etc.).

Aşadar, în domeniul sociologic, Biserica operează distincţia
între poporul nou al lui Dumnezeu – καθυσιόμενος λαός – înzestrat
cu atributul veşniciei, şi ἔθνη - neamurile care n-au auzit încă
cuvântul Evangheliei, înzestrate doar cu atributul unicităţii. Termenul
λαός superior substantivelor comune colective δήμος (Fapte, 12,22;
17,5; 19,30-33 = gloată) şi ἔθνη, prin disponibilitatea sa integratoare
se referă la Cetatea lumii. Poporul sfânt este poporul cetăţii lumii.
Termenul λαός face încă distincţia (indicând că evanghelizarea nu s-a
terminat) între teritoriul creştin şi cel păgân (distincţie terminologică
regăsibilă şi în doctrina islamică).

Universalismul creştin, definit prin evanghelizarea perpetuă,
a înlocuit, a completat sintagma καθολική ἐκλλεσία cu imaginea unei
structuri politice ale cărei graniţe, ca şi ale Cetăţii Divine, nu puteau
şi nu se doreau definitiv stabilite. Anti-cetatea ca trăsătură a
universalismului roman, iar din secolul al IV-lea ca treaptă în
cucerirea Cetăţii lui Dumnezeu defineşte deopotrivă idealul de
refacere a Imperiului Bizantin Universal (Matei XXIV, 14). După
secolul al IV-lea, idealul a fost redimensionarea, reexplicitarea naturii
politice şi filosofice de spaţiu ( conform Matei XXVI,14).

Abandonarea efortului de refacere a Imperiului universal, în
perioada de epigonat post-iustiniană a fost compensată, ca în toate
perioadele de criză politică din sfera bizantină, de spiritul ecumenic
creştin. Ezoterismul creştin a depăşit limitele oricărui sistem de
referinţă geografic real, transformând Biserica din tipar tradiţional în
suport exterior al vocaţiei ecumenice.

Trecând din planul conştiinţei religioase în cel al conştiinţei
politice, istoria divinului, actualizată necontenit a impus raportul
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dintre Biserica Universală şi Imperiul universal. Nostalgia unui
Imperiu Bizantin Universal nu este o excepţie legată de politica
externă a lui Iustinian. O regăsim din secolul al V-lea până la sfârşitul
dinastiei heraklizilor; apoi, după trei secole în care singurele valori
apărate au fost pământul şi Biserica, renaşte în vremea dinastiei
macedonene, în contextul creştinării bulgarilor14, în ambiţiile
reunificării eclesiastice sub autoritatea cathedrei Petri, în revolta lui
Fotios, în patriarhia bicefală de după 1204, în actul de unire
bisericească de la Lyon – măsură de apărare abilă sau deznădăjduită a
lui Mihail al VIII-lea, reapărând, sub alt veşmânt, în Tratatul de la
Orvietto (1781).

Indiferent cui a aparţinut acest vis – Papei sau patriarhului,
basileului sau celui din urmă cruciat, certitudinea unei concilieri
posibile în credinţă, dar imposibile în istoria temporală, a străbătut,
asemeni firului Ariadnei, mai bine de un mileniu istoria Bizanţului.
Deşi toate încercările de reînviere a unui trecut imperial roman s-au
dovedit a fi eşecuri, deşi de cele mai multe ori domnia lui Iustinian a
fost catalogată drept o grandioasă greşală în istoria Bizanţului, totuşi,
secolul lui Iustinian pare a fi rămas cel mai aproape de împlinirea
idealului universalist roman-târziu.

În plan dogmatic, la aproape două secole de la începutul
„revoluţiei raţionaliste” marcate de arieni, monofisismul şi
nestorianismul – cu varianta sa bonosiană susţinută de scaunul de
Naissus, păstrau la fel de puternic, în condiţiile derulării a patru
Sinoade ecumenice până în perioada iustiniană – linia antiniceeană.

Nici măsurile legislative propuse de instituţia imperială
(Henotikonul – care-i anatemizează pe Nestorius şi Eutihes, la care
s-a adăugat politica promonofisită a lui Anastasius), nici prevederile
canonice n-au reuşit să stingă polemica.

Spiritul de unitate între Orient şi Occident, promovat de
Sinodul de la Epir (516), şi reafirmat doi ani mai târziu în Epistola lui
Iustinian către Papa Hormisdas (în contextul Sinodului Endimissa –
din anul 518) nu era uşor de realizat în contextul în care în libellus şi
indicullum (programul Papei Hormisdas de stopare a schismei

14 K. Leontiev, Bizantinismul şi lumea slavă, Bucureşti, 1998, passim.
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accachiene), patriarhii Constantinopolului succesori ai lui Accacius,
inclusiv  cei ortodocşi erau anatemizaţi.

Formula Unul este Dumnezeu a ridicat dificultăţi de
înţelegere, aparent ireconciliabile pe durata a mai bine de trei secole,
de la condamnarea lui Pavel din Samosata la Antiohia (264), a lui
Arius la Nicaea (325) şi a lui Apolinarie la Constantinopol (381).
În tot acest răstimp, opoziţia dintre tradiţia antiohiană şi cea
alexandrină a continuat să afecteze „etalonul” ortodox. În timp ce
deplina divinitate a Logos-ului – unit cu umanitatea prin naşterea din
Fecioară era susţinută în spirit alexandrin, antiohienii n-au găsit calea
de unire deplină între Divinitatea şi Umanitatea christică.

Formula lui Chiril (o singură natură a lui Dumnezeu s-a
întrupat) nuanţată de Eusebiu până la postularea unei singure naturi
după unire, care nu este de o fiinţă cu noi, va alimenta, după 451, încă
aproape 8 decenii rezistenţa Răsăritului la doctrina calchedoniană.

Prin scindarea naturii theandrice a lui Iisus şi postularea
existenţei a două naturi, una strălucind în minuni, cealaltă pătimind,
nestorianismul era din nou favorizat.

Nici Enciclica lui Basiliskos, nici Henotikonul lui Accacius
(Unul din Treime, Dumnezeu şi Cuvânt) ultima treaptă spre formula
theopashită nu au reuşit să prevină schisma ale cărei urmări se simt şi
în secolul al VI-lea. Abia cel de-al V-lea Sinod ecumenic (535)
reuşeşte explicarea în termeni mai accesibili a raportului dintre cele
două firi ale persoanei christice.

Aşadar, secolul lui Iustinian poartă o covârşitoare povară
dogmatică, ce explică atitudinea Basileului faţă de „diferiţii”
nestorieni şi monofiziţi.

În timp ce formula iustiniană marca distanţa dintre creat şi
increat (o singură natură după unire, care nu este de o fiinţă cu noi),
formula din Tomul lui Leon accentua şi mai mult diferenţa între
planul divin şi cel uman, sugerând o unire artificială şi implicit o
limită între cele două naturi ale lui Iisus, prin afirmaţia proprietatea
fiecărei naturi e salvată în unirea într-o singură persoană, aceeaşi
nuanţă perceptibilă şi în varianta eutihiană (o natură după unire), în
care prepoziţia „după” induce sensul de limitare, de intermediere.

Varianta lui Chiril, ca şi cea theopashită abandonează planul
theandric de referinţă, extinzându-se la unitatea perihoretică a Treimii
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şi la problema întrupării (ensarkosis), a în-omenirii (enantropisis) lui
Christos.

Secolele IV-VII reprezintă, poate, perioada cea mai complexă
din istoria Bisericii, în plan dogmatic, filosofic, administrativ. Acest
interval a îmbinat tradiţia cu noile probleme ridicate, cu nevoia
continuă de comunicare a paradigmei creştine.

Sociologia derivă expresia teoretică, forma de comunicare şi
conservare a tradiţiei religioase, din intenţia şi experienţa originară,
conferind astfel conştiinţei creştine veşmântul său sociologic. Dar,
dacă la nivelul ierarhiei această experienţă comunicată evoluează spre
doctrină, la nivelul comunităţii ea rămâne la etapa premergătoare
dogmei – la simbolism. Ideea îi aparţine în fapt lui Proclus care
defineşte experienţa religioasă în sugestia indusă de simbolul
mediator şi exprimarea directă, nevoalată (aparakalyptos). Teologia
devine astfel capacitatea de a recunoaşte, vedea şi explica semnele.

Raţionalizarea conceptelor fundamentale constituie expresia
experienţelor religioase particulare, presupune o apologetică adecvată
şi sisteme normative riguroase; presupune de fapt un vocabular
asimilat la nivelul tuturor treptelor ierarhice în continuă extindere.

Nici un vocabular religios nu este atât de „revoluţionar” ca al
Evangheliilor, nici un vocabular nu-şi asumă, nu utilizează şi nu
resemnifică mai bine vechile valori păgâne. Sistemele sale decodifică
eterna istorie a spiritului, o istorie generală pe care fiecare individ o
va împlini în sine însuşi ca să devină cetăţean al cetăţii divine.

Libertatea în stat trebuia confirmată prin religie, dreptul
moral fiind executarea a ceea ce constituie principiul de bază al
religiei. Dar efortul acordării legislaţiei canonice cu legislaţia romană
laică nu a reuşit să evite pericolul unei prea mari abstractizări pentru
mentalitatea romanului de rând, pericol iminent în cazul neadaptării
organizării statului la principiile creştine.

De fapt, acest efort a dezvăluit două mari interese:
recunoaşterea şi asumarea de către stat a doctrinei şi ocuparea
ierarhiilor clericale.

Comunitatea şi tradiţia sunt sinonime, căci orice încercare de
înţelegere şi interpretare individuală a cuvântului lui Dumnezeu n-ar
fi putut duce decât la semioză hermetică şi erezie.
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Există în concepţia lui Martin Buber două niveluri de
credinţă: nivelul general-iudaic, în care comunitatea este învăluită,
determinată de alianţa cu incondiţionatul, şi nivelul individual-creştin
de aderare la o comunitate de convertiţi. Cele două niveluri reflectă
evoluţia de la abandonul în seama Absolutului Divin la acceptarea
individuală a relaţiei cu Acesta.

Împotriva inconsecvenţei semiozei hermetice, dogma, în sens
disciplinar şi juridic propune şi impune axiomele credinţei.
Ea reglează raporturile interpersonale, intersubiective din cadrul
colectivităţii angajate în interpretarea, exprimarea, perpetuarea
experienţei religioase şi transformarea ei în cult.

Biserca-Taină şi instituţie socială destinată conservării vieţii
comunitare în termenii tradiţiei creştine asigură evoluţia experienţei
religioase de la individual la colectiv, de la invizibil la vizibil, de la
transcendent la imanent, şi de la incomunicabil la comunicabil.

Aşadar, la nivelul laicatului se produce fuziunea între tradiţie,
codificarea acesteia în dogmă, transmiterea de către ierarhie (care
devine astfel vehicolul – ochema – mesajului divin) şi asimilarea de
către laicat prin cateheză.

Măsurile politico-administrative au amânat pentru o perioadă
îndelungată de timp primejdia barbară, facilitând progresul economic
şi evoluţia spirituală a provinciilor în deplină concordanţă cu
realităţile Imperiului. Această armonie politică, administrativă şi
spirituală este convingător reflectată în descoperirile arheologice.
Bunăstarea sau regresul unui domeniu au influenţat implicit
dezvoltarea celorlalte. De exemplu, procesul de ruralizare început în
secolul al VI-lea, datorită incursiunilor barbare, a determinat
modificări negative în aspectul urbanistic al cetăţilor. Arhitectura îşi
pierde fastul, tehnica se simplifică, străzile se îngustează, pieţele
altădată importante capătă noi destinaţii, spaţiile libere se
aglomerează, basilicile impunătoare aflate de-a lungul străzilor
principale se năruie, sunt refăcute neîngrijit sau construite modest la
adăpostul zidurilor de incintă. În faţa primejdiei avaro-slave, vechea
strălucire se stinge.

În vremea lui Iustinian, hunii, slavii şi bulgarii atacă în
repetate rânduri Scythia şi Tracia. Vechiul principiu „divide et
impera” devine inoperant în nesiguranţa de la hotarele Imperiului în
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momentul în care alte neamuri migratoare se adaugă precedentelor:
kutrigurii şi avarii. Cu toate acestea, autoritatea Bizanţului se
menţine, exprimându-şi vitalitatea în construirea unei teme.

Singurul factor statornic până în secolul al VI-lea rămâne cel
uman, susţinut după anul 313 şi de cel religios cu care sfârşeşte prin a
se identifica. De la începutul secolului al IV-lea, până la trecerea
bulgarilor, spiritualitatea provinciilor este legată de monoteismul
creştin, generalizat în toate straturile sociale. Creştinismul este, poate,
singurul element statornic în acest interval cronologic, în ciuda
încercărilor izolate de a restabili cultura păgână tradiţională.
Prozelitismul creştin avea ca fundament tradiţia apostolică, concret
manifestată prin prezenţa Apostolilor. Sincretismul religios din
secolele III-IV reflectă aspectele ideologice ale contradicţiei dintre
noua religie şi păgânism, într-o perioadă în care restructurările socio-
economice provocate de invazii netezeau drumul monoteismului
creştin. Astfel se explică depozitarea podoabelor templelor din
veacurile anterioare toleranţei constantiniene. Condensarea concep-
ţiilor creştine în cadrul prefacerilor din epoca Dominatului, lupta
dintre curentele religioase antagoniste este bogat ilustrată în izvoarele
epigrafice, arheologice şi literare.

La sfârşitul secolului al IV-lea, clerul devenise o elită la fel
de prestigioasă ca şi elitele tradiţionale de notabilităţi citadine, care
s-au convins că episcopul şi comunitatea sa religioasă pot să ofere
propria viziune asupra unei lumi urbane restaurate şi menţinute prin
exercitarea puterii imperiale. În secolul al IV-lea, administraţia laică
se întreba dacă noua Biserică creştină va impune oraşului antic
noţiunile ei proprii despre comunitate, pe ultima scenă, îngrijit
restaurată a lungii lui existenţe. Dărnicia împăratului a contribuit la
creşterea numărului de biserici. Clerul începe să beneficieze de
privilegii. Episcopul căpăta acces la guvernator. Şi totuşi Biserica
secolului al IV-lea rămâne secundară în raport cu acel „univers” ale
cărui structuri sunt supuse evoluţiei prin nevoia de ierarhie. Principala
forţă a grupului creştin rămâne solidaritatea exprimată deschis cu
prilejul ceremoniilor desfăşurate în basilici. Basilica întruchipează o
adunare de persoane din toate clasele, expuse sub amvon doar
privirilor episcopului şi ale lui Dumnezeu. Ea reînvie curajul şi
libertatea filosofului de odinioară, care critică pe mai marii lumii şi
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care acum apasă pe întreaga comunitate urbană, întrunită în „sala de
audienţe a lui Dumnezeu”. Ea dorea în mod firesc transformarea
vechii cetăţi după modelul propriu. Biserica a avut ca liant trei
elemente ce au schimbat orizontul spiritual al antichităţii târzii:
păcatul, sărăcia, moartea. În basilica de secol IV, solidaritatea publică
este legată de urmările păcatului şi ale ereziei cu o siguranţă ce a
tulburat polemica ulterioară.

Când credincioşii înaintează solemn pentru a lua parte la
masa eucharistică se evidenţiază singura ierarhie stabilită în grupul
creştin: episcopii, urmaţi de restul clerului şi de laici. Penitenţii retraşi
aşteaptă iertarea episcopală.

Săracii ghemuiţi sub porticuri devin întruparea păcatului care
are nevoie de mărinimia divină. Dărnicia creştină a dat celor bogaţi
dreptul de control asupra comunităţii religioase, asupra adevăraţilor
„robi ai lui Dumnezeu”. Vechile legături de patronaj şi-au găsit astfel
un nume mai blând.

Episcopul se alătură în mod public categoriilor sociale a căror
existenţă fusese ignorată de vechiul model civic al notabilităţilor
urbane, comunitatea creştină, paralel cu oraşul vechi, făurindu-şi
propirul spaţiu spiritual.

După anul 400, urmează catastrofele urbane provocate de
barbari. Pentru generaţiile veacului al V-lea se ridică o nouă
întrebare: cum va ameliora episcopul creştin consecinţele acestor
realităţi politice, ca ultim reprezentant al vieţii orăşeneşti?

Dincolo de tulburările oraşului se afla o lume se semnificaţii
mai limpezi: aceea a mormintelor creştine.

În lumea păgână a primelor trei secole după naşterea lui
Christos, glasurile particulare ce grăiau prin epitafurile păgâne despre
viaţa de apoi sunt reduse la tăcere de doctrina creştină. Biserica se
interpune între individ, familie şi cetate, ca vajnică apărătoare a
amintirii defuncţilor. În curţile basilicilor încep să se audă
ceremoniile de pomenire. „Democraţia păcatului” era de neînţeles
pentru păgâni.

La sfârşitul secolului al IV-lea se răspândeşte aşa-numita
practică „depositio ad sanctos” – privilegiul înhumării aproape de
mormintele martirilor. Din momentul în care grupul creştin a stabilit
o ierarhie a membrilor săi, clerul şi-a atribuit rolul de arbitru al
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acesteia. Familia renunţă la privilegiul propriei intimităţi şi tratează
numai cu clerul. Iar la periferia acestor două noi lumi se conturează
altă instituţie – monahismul, prin care morala creştină a cetăţii,
vulnerabilă din punct de vedere social, se transformă în morala cetăţii
lui Dumnezeu.

Ceea ce filosofii expuseseră ca morală introspectivă a elitei,
se transformă sub condeiul dascălilor creştini într-un edificiu destinat
tuturor claselor. Exhortările filosofice îi oferă dimensiunea
universalistă.

Democratizarea filosofică reprezintă cea mai profundă
revoluţie a antichităţii târzii, iar calea realizării ei a fost creşterea
numărului basilicilor creştine, după măsura imperială din anul
313 p.Chr.


