
126 Teologie [i Via]\

SINODUL DE LA SARDICA (343 d.Hr.)

Pr. drd. Mihai RO{U
Facultatea de Teologie „Andrei {aguna”, Sibiu

Abstract

The fourth century of the Christian era is the golden century of the undivided

Church. After the persecution against Christians the Church began, by the Edict

of Milan in 313, to organize themselves and also to systematize the truths of faith.

Christianity had to meet the challenges of polytheistic religions and philosophies

syncretistic, who had doctrinally strong and well trained representants. After the

persecution, the Christian Church had no official doctrine of faith or well-defined

terminology, which led to a fierce battle in the fourth century, especially for esta-

blishing truths of faith. As part of the Roman Empire and Christianity, the South

of the Danube was involved in these struggles and theological disputes. Religious life

here was very intense, as evidenced by the large number of martyrs, many religious

centers that were in this area, and the large number of bishops participating in

the Ecumenical Councils of 325 and 381, as well as local councils century IV.

Also, Roman emperors in the fourth century, have resided or spent a period of their

reign Sirmium, Sardica, Nis and Thessalonica. The Council of Sardica was the

first meeting, truly ecumenical Eastern and Western Churches, the bishops of the

two regions that have managed to reach a common result. 
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Istoricul cet\]ii Sardica

Capitala provinciei Dacia Mediteranea, Sardica (capitala Bulga-

riei de ast\zi), a r\mas `n istorie prin Sinodul local din 343, dar [i prin

activitatea ierarhilor cunoscu]i aici, pân\ la venirea slavilor. Ora[ul

este men]ionat `n 29 d.Hr., când a fost cucerit de romani, fiind

numit Ulpia Sardica. ~n timpul `mp\ratului Traian (98-117), ora[ul

a devenit municipiu sau centru administrativ. Procopius spune c\

ora[ul a fost `nfiin]at de `mp\ratul Traian1, care a `nconjurat ora[ul cu

1 Procopius, De aedificiis, IV, 1, `n Izvoarele istoriei României, vol XV, tradu-

cere de G. Popa Lisseanu, Editura Bucovina, Bucure[ti, 1939, p. 88.
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un zid protector, a construit b\i publice, cl\diri administrative [i pu-

blice, biserici [i un mare amfiteatru, numit Bouleutherion, dup\

locul amplasamentului2. ~n timpul lui Diocli]ian, Sardica devine ca-

pitala Daciei Mediteranea3. Constantin cel Mare a numit ora[ul Sardica,

„Roma mea”. Pe 1 martie 317, la Sardica, Constantin, `n `n]elegere

cu Licinius, acord\ titlul de Cezar celor doi fii ai s\i, Flavius Iulius

Crispus, având probabil 12-14 ani, [i Flavius Clitinus, de curând n\s-

cut, precum [i fiului [i omonimului lui Licinius, copil `n vârst\ de

3 ani4. Pe 3 iulie 321, la Sardica, a fost proclamat\ o Constitu]ie c\tre

Hepidius, vicarul Romei, asupra observ\rii zilei soarelui, din care ni

s-au p\strat dou\ fragmente `n Codex Teodosianus [i `n Codex Justi-

nianus. Prin aceast\ hot\râre se interzicea activitatea judiciar\ [i orice

lucru `n mediul urban `n ziua serb\rii soarelui. Doar locuitorii din

mediul rural puteau lucra la câmp5. Pe 8 iunie 323, `mp\ratul Con-

stantin trimitea lui Protogen legea menit\ s\ faciliteze r\spândirea

cre[tinismului, hot\rând ca liberarea sclavilor s\ fie valid\ prin pro-

nun]area ei `n bisericile cre[tine6. La Sardica s-a `ntâlnit delega]ia lui

Atilla cu cea a lui Teodosie II, pentru `ncheierea p\cii. Ora[ul avea

oameni `nst\ri]i, care se ocupau cu p\storitul [i agricultura. Local-

nicii din Sardica au pus la `ndemâna celor dou\ delega]ii oi [i boi,

pe care le-au t\iat [i le-au preg\tit pentru osp\]. ~n timpul osp\-

]ului, barbarii au `nchinat [i au adus cinstire lui Atila, iar bizantinii

au adus cinstire `mp\ratului. Vigila, conduc\torul delega]iei bizan-

tine, a spus c\ nu poate fi sl\vit `n aceea[i m\sur\ un om [i un zeu.

„Era cât pe ce ca hunii s\ se aprind\ de mânie, dar bizantinii au

c\utat s\ schimbe vorba [i i-au potolit prin cuvinte am\gitoare.”7

Ora[ul a fost distrus de huni `n 447. Sardica s-a bucurat de o mare

2 Radomir Popovici, Le Christianisme sur le sol de l’Illyricum oriental jusqu’a

l’arrivée des slaves, Tesaloniki, Institut for Balkan Studies, 1996, p. 124.
3 A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, traducere de Ionu] Alex Tudorie,

Vasile Adrian Carab\, Sebastian Lauren]iu Nazare, Editura Polirom, Ia[i, 2010, p. 106.
4 Ion Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare, Editura {tiin]ific\ [i Enci-

clopedic\, Bucure[ti, 1982,  p. 42.
5 Adrian Gabor, Biserica [i statul `n timpul lui Teodosie cel Mare, Editura Bi-

zantin\, Bucure[ti, 2003, p. 177.
6 Istoria Bisericii Române, Manual pentru Institutele Teologice, vol. I, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1957, p. 50.
7 Priscus Panites, Despre soliile romanilor la cei de alt neam, `n „Fontes his-

toriae dacoromanae”, vol. II, p. 251.
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aten]ie `n timpul lui Justinian, `ncât, „aflând c\ zidurile Sardicei sunt

ruinate de vremuri, le-a restaurat, punându-le cu totul `n siguran]\

din partea du[manilor”8.

Via]a religioas\ a cet\]ii

Din punct de vedere eclezial, Sardica a fost, pân\ `n 733, sub ju-

risdic]ia Romei. Pân\ la venirea slavilor, sunt atesta]i aici [apte

episcopi9. Primul episcop cunoscut la Sardica a fost Protogene, care

este men]ionat pentru prima dat\ pe 8 iunie 316, când Constantin

cel Mare a dat un edict de libertate a credin]ei [i a interzis amestecul

statului `n problemele Bisericii10. La Sinodul de la Niceea, `n 325,

episcopul Protogene a reprezentat Metropola provinciei Dacia Medi-

teranea, aducând la cuno[tin]a Bisericilor din Dacia, Dardania, Calabria

[i provinciilor din jur hot\rârile Sinodului I ecumenic [i combaterea

`nv\]\turii ariene. Mitropolitul de Tesalonic `i confirm\ jurisdic]ia

peste ambele Scythii, pân\ `n Rusia de ast\zi11. 

Episcopul Protogene reprezenta, `n zon\, o autoritate moral\ [i

spiritual\, fapt pentru care a avut misiunea de a aduce la cuno[tin]a

tuturor Bisericilor din regiune dreapta credin]\ hot\rât\ la Niceea.

Numele lui Protogene este men]ionat, de asemenea, de Sfântul Ata-

nasie cel Mare, `ntr-o scrisoare adresat\ Bisericii din Mareote12. Con-

stantin cel Mare i-a dedicat lui Protogene victoria de la Celei, `mpotriva

go]ilor din 322. Totodat\, `mp\ratul a promulgat legea care d\dea

dreptul Bisericii cre[tine de a atesta eliberarea sclavilor13. 

La Sinodul de la Sardica, din 343, autoritatea [i personalitatea

episcopului Protogene a f\cut s\ fie desemnat s\ conduc\ lucr\rile

sinodului, `mpreun\ cu Osiu de Cordoba [i Gaudentius de Ni[14.

8 Procopius, De aedificiis, IV, 1, p. 88.
9 Jacques Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de

l’Empire Romain, Paris, 1918, p. 155.
10 Ibidem, p. 156.
11 Pr. Ion R\mureanu, Sinodul I ecumenic de la Niceea. Condamnarea ereziei

lui Arie. Simbolul niceean, `n „Studii Teologice”, XXIX  (1977), nr. 1-2, p. 59.
12 Sfântul Atanasie cel Mare, Scrisoarea enciclic\ `mpotriva arienilor c\tre epis-

copii Egiptului [i Libiei, `n P.G. XXV, col. 556-7, Fontes historiae daco-romanae,

vol. II, p. 41; J. Zeiller, op. cit., p. 156.
13 I. Barnea, O. Iliescu, op. cit., p. 43.
14 I. R\mureanu, op. cit., p. 159. 
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Protogene a fost indignat de faptul c\ o parte a episcopilor r\s\riteni

a p\r\sit sinodul, mergând la Philippopolis. Desf\[urarea sinodului

la Sardica a fost motivat\ prin faptul c\ aici era grani]a dintre R\-

s\rit [i Apus15. Ruperea sinodalilor `n dou\ nu a dus la `nchiderea

sinodului. Totu[i, nu s-a bucurat de o autoritate general\. Prezen]a

numeroas\ a episcopilor illyreni la acest sinod este men]ionat\ de

Vasile Pârvan: „A[a de mul]i episcopi din Illyric, ca la Sardica, nu mai

`ntâlnim la nici un Sinod, c\ci la Sardica ei erau oarecum cu to]ii

acas\ la ei, ora[ul fiind a[ezat tocmai `n mijlocul ]inutului moesio-

dacic; dimpotriv\, celelalte Sinoade fiind ]inute mai departe, `n Apus,

ori `n Italia, sau la Constantinopol, ori `n Asia, episcopii de la Du-

n\rea de Jos se hot\rau mai cu greu s\ ia parte la ele [i de aceea nu

`ntâlnim `n acele Sinoade decât foarte pu]ine subscrieri ale lor”16.

Sinodul de la Sardica a fost unul dintre cele mai importante si-

noade din istoria cre[tinismului, care a `ncercat aplanarea certurilor

[i tulbur\rilor provocate de arianism. Considerat de contemporanii

lui chiar al II-lea Sinod ecumenic, Sinodul de la Sardica nu a putut

aduce `n]elegerea [i pacea `n Biserica Universal\. Dup\ `ncheierea

Sinodului, s-a m\rit [i mai mult tulburarea [i confuzia `n rândul cle-

ricilor [i al credincio[ilor. Cele dou\ ramuri ale cre[tinismului, de

rit oriental [i occidental, se g\seau `n opozi]ie formal\. ~ncep s\ se

manifeste primele simptome de rivalitate religioas\ `ntre Orient [i

Occident, `ntre Roma [i Constantinopol17.

 La o sut\ de ani dup\ Protogene, scaunul episcopal de la Sar-

dica a fost ocupat de Iulian. ~ncepând cu acesta, Sardica devine

mitropolie. Nu se [tie cu exactitate anul `n care Sardica a fost ridi-

cat\ la acest rang. Episcopul Iulian a fost unul dintre destinatarii

scrisorii papei Celestin, `n 431, dup\ Sinodul de la Efes, cu privire la

condamnarea lui Nestorie. ~n aceast\ scrisoare, el era men]ionat ca

Iulianus episcopus Sardicensis Metropolitanus18. Episcopul Iulian

a fost unul dintre protestatarii deschiderii prea devreme a Sinodului

de la Efes, dup\ dorin]a Sfântului Chiril al Alexandriei, care nu a

15 Pr. Milan {esan, Illyricul `ntre Roma [i Bizan], `n „Mitropolia Ardealului, V

(1960), nr. 3-4, p. 206.
16 Vasile Pârvan, Contribu]ii epigrafice la istoria cre[tinismului daco-roman,

Editura Libra, Bucure[ti, 2000, p. 48.
17 I. R\mureanu, op. cit., p. 175. 
18 J. Zeiller, op. cit., p. 156.
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a[teptat [i venirea patriarhului Antiohiei [i a episcopilor sirieni. Iulian

de Sardica, al\turi de ceilal]i episcopi dun\reni, [i-a ar\tat ata[amen-

tul fa]\ de Constantinopol [i fa]\ de ierarhul capitalei, luând ap\rarea

lui Nestorie, care a fost condamnat de sinod. Contra condamn\rii

lui Nestorie, episcopii dun\reni `naintar\ un protest, semnat de 68 de

episcopi. Episcopul Iulian a refuzat, chiar [i la `ndemnul episco-

pului Ruf al Tesalonicului, a reveni la Ortodoxia niceean\, ceea ce a

dus la destituirea lui. ~n 434, ceilal]i episcopi dun\reni partizani ai

lui Nestorie au fost sili]i de patriarhul Constantinopolului Proclu cel

Mare s\ semneze formula ortodox\19.

Urm\torul episcop la Sardica a fost Zosim. El este men]ionat `n

458, când `mp\ratul Leon, printr-o circular\ trimis\ `n toate provin-

ciile, ceru tuturor episcopilor semn\turi de aprobare sau de respin-

gere a Sinodului IV ecumenic. Episcopului Zosim i s-a transmis

circulara, dar s-a pierdut ori ea, ori r\spunsul20. ~n timpul crizei

acachiene (483-518), `n 512, episcopii din Illyric scriu o scrisoare

papei Simac, `n care-[i manifest\ dorin]a s\ comunice `n acela[i

timp [i cu Roma, [i cu Constantinopolul. Generalul Vitalian a promis

`mp\ratului, `n 514, c\ va face pe placul papei, `ncât porni repre-

salii `mpotriva partizanilor din cler ai papei. Episcopul Domniu al

Sardicei a fost arestat [i adus `n temni]\, la Constantinopol, `mpreun\

cu al]i ierarhi21.

La mijlocul sec. al VI-lea, episcopul de Sardica, Basiliscus, se im-

plic\ `n criza celor „Trei capitole”. ~n vremea Sinodului V ecume-

nic, Basiliscus se afla la Constantinopol, `mpreun\ cu episcopii Paul

de Ulpiana [i Sabinianus din Zappara. Ei nu au participat la Sinod,

motivând c\ nu pot lua parte f\r\ `ntâist\t\torul lor, Benenatus, Ar-

hiepiscopul Justinianei Prima, la aceast\ `ntrunire ecumenic\. Cu

pu]in timp `nainte, episcopul Basiliscus a rupt leg\tura cu papa Vigiliu,

dup\ ce acesta condamnase cele „Trei capitole”. Prin urmare, epis-

copul Basiliscus a fost trimis `n exil22.

19 Pr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1992, p. 129.
20 Pr. {tefan Lup[a, Cre[tinismul românesc a fost de la `nceput orthodox, `n „Studii

Teologice”, I (1949), nr. 9-10, p. 827.
21 J. Zeiller, op. cit., p. 156.
22 Vasile Sibiescu, ~mp\ratul Justinian [i ereziile, tez\ de doctorat, Bucure[ti,

1938, p. 85. 
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Urm\torul episcop la Sardica a fost Felix. Acesta este `ntâlnit
`ntr-o scrisoare pe care papa Grigorie cel Mare i-o adreseaz\ `n 594.
Papa `i cere s\ recunoasc\ drepturile arhiepiscopului Justinianei
Prima. ~ncerc\rile de imixtiune ale papei `n Illyric au r\mas f\r\
rezultate, cu toat\ dorin]a Romei de a-[i impune autoritatea juris-
dic]ional\ `n aceast\ zon\23. 

Theuprepiu a fost cel de al [aselea episcop cunoscut la Sardica.
M\rturie despre el avem de pe o inscrip]ie, a c\rei datare este din
secolele V-VI: Hic requiescit vir beatissimus Theuprepiu episcopus.
Alte informa]ii nu avem despre acest episcop. Odat\ cu invazia slav\,
existen]a episcopilor de Sardica `nceteaz\. 

Descoperiri arheologice

La Sardica, 15 dintre cele 21 de inscrip]ii cre[tine descoperite au

caracter funerar, 11 din ele fiind latine, iar 4 grece[ti. Majoritatea

inscrip]iilor latine `ncep prin cuvintele Hic requiescat, dou\ in-

scrip]ii folosesc formula hic positus, iar altele hic sepultus24. Tot aici

au fost descoperite o serie de biserici, atât `n sectorul extramuros,

cât [i `n sectorul intramuros. Trei biserici dateaz\ din perioada con-

stantinian\, iar o alt\ biseric\ dateaz\ de la sfâr[itul secolului al

IV-lea25. ~n sectorul extramuros, ansamblul Basilicii „Sfânta Sofia”

era alc\tuit din cinci monumente a c\ror durat\ de timp se `ntinde pe

mai multe secole26. Biserica „Sfânta Sofia”, care dateaz\ din secolul al

IV-lea, are o construc]ie boltit\ cu leg\tur\. Este `ncoronat\ de o

cupol\ plat\, acoperit\ la exterior cu un patrulater. Sistemul de `n-

c\peri boltite [i cele dou\ turnuri a[ezate lateral de nartex indic\ apar-

tenen]a la stilul oriental27. ~n sectorul intramuros, rotunda Sfântului

Gheorghe a fost a unui plan central, un octogon `nscris `ntr-un plan

23 M. P\curariu, op. cit., p. 177.
24 Ion Barnea, L'epigraphie chretienne d'Illyricum oriental, `n Rapports du X-e

Congres international d'archeologie chretienne, Tesalonic, 1980, p. 448.
25 Ivan Dujcev, „Sardique. La ville et les origines chretiennes”, `n Dictionaire

encyclopedique du christianisme ancient, Les Éditions du Cerf, imprimé en Bel-

gique, 1990, p. 244.
26 I. Achim, Basilici cre[tine pe teritoriul provinciilor Dacia ripensis, Dacia Me-

diteranea [i Thracia, Bucure[ti, 1998, manuscris, p. 51.
27 Tchaneva Detchevska, Frühchristliche Kirchen in Bulgarien unter dem Ein-

fluss der Kirchenarchitektur Syriens und Kleinasiens, `n Vjesnik za arheologiju i

historiju dalmatinsku, Bulletin d'archéologie et d'histoire dalmates – Split, 1994,

pp. 729-743.



132 Teologie [i Via]\

rectangular. Din punct de vedere al planului arhitectural, edificiul se

apropie de un mausoleu sau martyrium28. Ruinele str\vechiului ora[

roman au fost descoperite de muncitorii care lucrau la extinderea

metroului. Descoperirile din centrul Sofiei au fost foarte bine con-

servate. Au fost descoperite str\zi romane pietruite, o baie public\,

ruinele casei unui demnitar [i peretele curbat al unei bazilici cre[-

tine, toate datând din secolul al IV-lea. S-a mai descoperit un amfi-

teatru antic `n centrul Sofiei, `n timp ce se s\pa pentru funda]ia

unui hotel. Ruinele celui mai mare amfiteatru din zona Balcanilor

au fost descoperite la Sofia, fiind al treilea ca m\rime din Europa.

Pân\ `n prezent, doar la Madrid [i la Paris au fost descoperite amfi-

teatre mai mari, `n limitele ora[ului. Arheologii au mai descoperit

o moned\ din aur cu imaginea `mp\ratului Constantin cel Mare,

precum [i monede de bronz. Tot la Sofia s-au mai descoperit patru

pl\ci funerare de marmur\, din secolul al IV-lea, care ast\zi se g\-

sesc la Muzeul de arheologie din Sofia29.

 Cauzele convoc\rii Sinodului

Sinodul de la Sardica reprezint\ un moment al istoriei biseri-

ce[ti `n care Bisericile R\s\ritene [i Apusene au `nceput s\ nu mai

ajung\ la acela[i consens doctrinar, spiritual [i organizatoric. Motivul

principal al convoc\rii sinodului a fost rezolvarea ortodoxiei epis-

copilor condamna]i la Sinodul din Antiohia, `n 326 sau 327, [i Tyr,

`n 335: Marcel al Ancyrei30, Eustatiu din Antiohia31, Asclepius de Gaza

[i Sfântul Atanasie cel Mare. Pe lâng\ aceste motive, au mai fost

cercetate abuzurile [i violen]ele semiarienilor `mpotriva clerului

[i credincio[ilor, care nu au acceptat comuniunea cu arienii [i

28 I. Achim, op. cit., p. 52.
29 Veselin Besevliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bul-

garien, Akademie-Verlag, Berlin, 1964, pp. 11-12.
30 Episcopul Maricel de Ancyra a fost depus de eusebieni, `n 330, `ntr-un sinod

local `ntrunit la Constantinopol, fiind `nvinuit c\ `nva]\, despre raportul Persoa-

nelor `n Sfânta Treime, un gen de subordina]ianism, `nrudit de aproape cu erezia

monarhist\ a lui Sabelie, cunoscut\ sub numele de antitrinitarism modalist sau

sabelianism.
31 Eustatiu a fost patriarh de Antiohia, `ncepând cu 324, a participant la Sino-

dul I ecumenic (325) [i a fost un aprig lupt\tor contra arianismului. Eustatiu a fost

depus din scaun [i exilat de `nsu[i `mp\ratul Constantin, `n urma unor intrigi (330).
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semi-arienii32. Sinodul a fost convocat de autoritatea imperial\ a

celor doi `mp\ra]i, Constans (337-350) [i Constantius II (337-361)33.

Episcopul Romei Iulius II (337-352) a avut ini]iativa `ntrunirii unui si-

nod `nc\ de la sfâr[itul anului 341. Episcopii din R\s\rit nu au dat nici

o aten]ie invita]iei episcopului Romei, pân\ când nu au intervenit

cei doi suverani imperiali pentru clarificarea situa]iei34. Episcopul

Romei nu a vrut reconcilierea, ci mai degrab\ a vrut s\ dicteze so-

lu]ia proprie, f\r\ s\ ]in\ cont de cele dou\ p\r]i. Nici un canon nu-i

permitea episcopului Romei s\ se implice `n rezolvarea problemelor

altor provincii. ~ncercarea Romei de a exercita o autoritate univer-

sal\ trebuie calificat\ ca fiind un „efort politic pentru extinderea

autorit\]ii Bisericii Romane”35. Papa Iulius a fost `ns\rcinat s\ aduc\

la cuno[tin]a Bisericii R\s\ritene hot\rârile luate la Sinodul de la Roma.

Orientalii n-au dat nici un r\spuns. ~n toamna anului 341 s-a `ntrunit

la Antiohia un mare sinod, la care au participat peste nou\zeci de

episcopi orientali. Cu acest prilej, sinodalii au alc\tuit [i aprobat

„trei noi formule de credin]\”. „Formula a doua” a fost considerat\,

pentru mai mult timp, „Simbolul de credin]\ al Bisericii din Antio-

hia”36. Pentru c\ nu s-a reu[it o `ntrunire a episcopilor r\s\riteni [i

apuseni `ntr-un singur Sinod [i pentru clarificarea problemelor ap\-

rute fie la Roma sau Antiohia, episcopii Iulius [i Osius de Cordoba au

cerut `mp\ratului Constans s\-l conving\ pe fratele s\u din Orient,

Constantius, c\ numai un nou sinod ar putea rezolva problemele

Bisericii Cre[tine, precum [i situa]ia Sfântului Atanasie cel Mare37.

Desf\[urarea sinodului

Sinodul s-a desf\[urat la Sardica, `n 343. „S-a convocat acest

Sinod”, spune istoricul Teodoret al Cirului, „mai ales pentru a se

32 I. R\mureanu, op. cit., p. 154.
33 „~mp\ra]ii hot\r` ca episcopii din R\s\rit [i din Apus s\ se adune la Sardica,

metropol\ a neamului Dacilor, deoarece [i multe alte necazuri ale Bisericii aveau

nevoie de rezolvarea sinodal\”. Cf. Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 4, 6, p. 83.
34 Hemilton Hess, The early development of canon law and the Council of Sadica,

`n „Early Christian Studies”, Oxford, 2003, p. 100.
35 H. Hess, op. cit., p. 98.
36 I. R\mureanu, op. cit., p. 186.
37 R. Popovici, op. cit., p. 153.



134 Teologie [i Via]\

`nl\tura toat\ ne`n]elegerea [i a se izgoni toat\ credin]a cea rea,

ca apoi s\ se p\zeasc\ de to]i numai credin]a `n Hristos”38 [i „pentru

c\ multe patimi necesitau o lecuire prin sinod”39. Alegerea capi-

talei Dacia Mediterranea ca loc de desf\[urare a Sinodului a fost

din ra]iuni practice. Fiind situat\ la grani]a dinspre R\s\rit [i Apus,

Sardica a dat posibilitatea unei particip\ri numeroase a ierarhilor

din cele dou\ p\r]i ale imperiului40. Locul [i pozi]ia central\ a aces-

tui ora[ se reflect\ [i `n numele s\u slav, Sredec, care `nseamn\

„central”. De-a lungul secolelor, acest ora[ a fost locul de `ntâlnire

`ntre Orient [i Occident41.

La Sinodul de la Sardica din 343, autoritatea [i personalitatea

episcopului Protogene au f\cut ca acesta s\ fie desemnat s\ con-

duc\ lucr\rile sinodului, `mpreun\ cu Osiu de Cordoba [i Gau-

dentius de Ni[42. Sinodul de la Sardica a fost unul dintre cele mai im-

portante sinoade din istoria cre[tinismului, care a `ncercat aplanarea

certurilor [i tulbur\rilor provocate de arianism. Considerat chiar al

II-lea Sinod ecumenic de c\tre contemporani, Sinodul de la Sardica

nu a putut aduce `n]elegerea [i pacea `n Biserica Universal\. Deci-

ziile sale, respectate integral pân\ ast\zi, au avut consecin]e excep-

]ionale `n via]a Bisericii43.

Participan]ii la sinod

Papa Iulius, `mpreun\ cu episcopii Osius de Cordoba [i Maxi-

mus de Treveri, a convocat Sinodul la Sardica, cu `ncuviin]area

celor doi augu[ti ai Orientului [i Occidentului. Episcopii din Apus

au fost aproape optzeci44, grupa]i `n jurul b\trânului episcop Osiu de

38 Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 4, 6, coll. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”,

nr. 82, traducere de Vasile Sibiescu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, p. 84.
39 Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 23, coll. „P\rin]i [i Scrii-

tori Biserice[ti”, nr. 75, traducere de Liana [i Anca Manolache, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1998, p. 141.
40 Leslie William Barnard, The Council of Sardica 343 A.D., Sofia, 1983, p. 42.
41 R. Popovici, op. cit., p. 154.
42 I. R\mureanu, op. cit., p. 159. 
43 Mihail Diaconescu, Antologie de literatur\ daco-roman\, Bucure[ti, 1999,

p. 621.
44 Casiodor a spus c\ au fost trei sute de episcopi din ]inutul Hiperiei. Cf. Ca-

siodor. Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, V, 9, p. 173.
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Cordoba45, conduc\torul delega]iei romane [i la Sinodul I ecumenic,

`n 325, de la Niceea. Aproape jum\tate dintre participan]i au fost

din provinciile Illyricului46. 

Pentru a cunoa[te situa]ia cre[tinismului `n provinciile dun\-

rene ale Imperiului Roman este de mare importan]\ s\ cunoa[tem

numele episcopilor prezen]i la Sinodul de la Sardica. Astfel, din Pa-

nonia Inferior a participat Eutherius din Sirmium, capitala Illyricului

Occidental [i re[edin]\ imperial\ `n secolul al IV-lea. Din Moesia

Superior a participat episcopul Zosimus, din Horrum Margi, iar

Amantius din Viminacium a fost reprezentat de preotul Maximus.

Din Dacia Ripensis au venit episcopii Vitalis din Aquae Salvus [i

Valens din Oescus. Sfântul Atanasie aminte[te [i de episcopul

Silvestru, care probabil a fost al Ratiariei (dup\ al]ii s-ar fi numit

45 Osiu de Cordoba (256?-354?) a fost o personalitate ilustr\ `n secolul al IV-lea,

recunoscut\ atât `n Apus, cât [i `n R\s\rit. A fost primul episcop egiptean din

Spania ce a fost cunoscut de Constantin cel Mare prin intermediul doamnelor de la

curte. Osiu i-a furnizat marelui `mp\rat roman „remediul `mpotriva p\catelor” [i a avut

un rol important `n timpul discu]iilor ariene. A petrecut mult timp `n preajma `mp\-

ratului Constantin, fiind consilier al acestuia `n problemele religioase. ~n Orient,

pân\ la 325, a fost delegatul imperial cu rezolvarea ereziilor lui Meletie [i Arie. A par-

ticipat la Sinodul de la Niceea, `n 325, unde a propus un canon cu privire la celiba-

tul preo]ilor [i diaconilor. Dup\ primul Sinod ecumenic, nu mai `ntâlnim numele

episcopului spaniol, pân\ la Sinodul de la Sardica, `n 343. Dup\ Sinodul de la Sar-

dica, a stat un an `n `nchisoarea de la Sirmium. Dup\ eliberare, particip\ la Sinodul

de la Sirmium, `n 351, unde a consim]it [i a subscris la erezia arian\. A suferit b\t\i [i

chinuri pentru a se lep\da de credin]a niceean\. Se pune `ntrebarea unde a fost Osiu

`n cei aproape dou\zeci [i cinci de ani, c\ci nici un document nu-l men]ioneaz\.

Dup\ Sinodul I, se pare c\ a r\mas la curtea lui Constantin cel Mare, pân\ când acesta

a devenit mai `ng\duitor cu arienii [i semiarienii, dup\ care s-a `ntors `n eparhia

sa `n Spania. Abil teolog, Osiu nu a l\sat o oper\ vast\. Isidor de Sevilla men]ioneaz\

dou\ lucr\ri: De interpretationem vestium sacedoratalium [i De laude virginitatis,

dar care nu ni s-au p\strat. Au supravie]uit câteva canoane biserice[ti, aprobate la

Sinodul de la Sardica, `n 343, [i o Scrisoare, `n care Osiu a cerut `mp\ratului Con-

stantin II, `n 356, s\ se ab]in\ de la orice amestec `n treburile biserice[ti `n cazul

controversei ariene. A fost prima dat\ când un prelat al Bisericii a sus]inut sepa-

rarea celor dou\ puteri. Osiu marcheaz\ un `nceput `n orientarea Bisericii fa]\ de

stat, iar Scrisoarea sa este un document deosebit de important pentru Biserica

cre[tin\ primar\. Osiu a p\storit 63 de ani [i a fost canonizat de Biseric\, având ca

dat\ de pr\znuire 27 august. Cf. Remus Rus, Dic]ionar enciclopedic de literatur\

cre[tin\ din primul mileniu, Editura Lidia, Bucure[ti, 2003, p. 648.
46 I. R\mureanu, op. cit., p. 158.
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Paulin). Din Dacia Mediterranea au luat parte episcopii Protogene

din Sardica [i Gaudentius de Naisus, amândoi conduc\tori ai sino-

dului. Din Dardania au participat episcopii Paregorius din Scupi [i

Macedonius din Ulpiana47. Este de remarcat c\ to]i episcopii Illy-

ricului au fost niceeni, cu excep]ia episcopilor Ursacius de Singi-

dunum [i Valens de Mursa48. Ace[tia au fost de partea episcopilor

r\s\riteni, comb\tând credin]a niceean\, persoana [i lucrarea Sfân-

tului Atanasie cel Mare, chiar dac\ apar]ineau grupului episco-

pilor occidentali49. Episcopii orientali, aproape optzeci, au luat parte

la Sinodul de la Sardica, `n frunte cu {tefan de Antiohia. Printre ei

se remarcau Menophantus de Efes, Acacius de Cezarea Palestinei,

Dianius de Cezarea Capadociei, Maris de Calcedon, Narcissus de

Neroniada etc.50. 

Pentru a cunoa[te aria r\spândirii cre[tinismului `n Peninsula

Balcanic\, trebuie s\ ar\t\m [i prezen]a episcopilor din Thracia la

Sinod: Theodorus de Heraclea, din provincia Europa, care a luat parte

[i la Sinodul de la Niceea, `n 325; Timotheus de Anchialos, din pro-

vincia Haemimontus; Euticius de Philippopolis [i Demofilus de

Bereea din Thracia. La Sardica, doi dintre episcopii orientali, As-

terius de Petra din Arabia [i Arius (numit [i Macarie), episcop `n

Palestina, s-au al\turat episcopilor occidentali. Episcopii din R\s\rit

erau condu[i de doi func]ionari imperiali, numi]i de `mp\ratul Con-

stantius, comitele Musonianus [i Hesychius, care purta titlul de cas-

trensis51. Sinodul a fost prezidat de b\trânul episcop Osiu de Cordoba,

iar numele lui a ap\rut primul `ntre semnatarii prezen]i la sinod.

El a propus [i cea mai mare parte a canoanelor care au fost adop-

tate la Sardica. Osiu s-a remarcat nu prin lunga lui p\storire, ci mai

ales prin abilit\]ile diplomatice de care a dat dovad\ `n decursul

activit\]ii sale 52 .

47 M. P\curariu, op. cit., p. 120.
48 Ursacius de Singidunum [i Valens de Mursa t\g\duiau unitatea ipostatic\ a

Fiului cu Tat\l, a[a cum sus]inea teologia din acel timp.
49 L.W. Bernard, op. cit., pp. 56-57.
50 J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collection, t. III, Flo-

rentiae, 1759, reproduction, Paris-Leipzig, 1901, col. 43-51; Teodoret, Istoria biseri-

ceasc\, II, 8, p. 87; Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 24, p. 143;

I. R\mureanu, op. cit., p. 161.
51 I. R\mureanu, op. cit., p. 162.
52 H. Hess, op. cit., p. 102.
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Papa Iulius nu a participat la sinod, ci a fost reprezentat de preo]ii

Archidamus [i Philoxenus [i diaconul Leon53. Este interesant de

observat c\ episcopii Romei nu au participat la nici un sinod `n

afara grani]elor Romei. Motivul principal a fost de a nu pune pozi]ia

lor `n discu]iile sinoadelor [i de a nu se ajunge la excomunicare.

Episcopii orientali nu au fost de acord cu participarea la sinod

a episcopilor Atanasie cel Mare54, Marcel al Ancirei [i Asclepiu de

Gaza, motivând c\ ace[tia au fost depu[i de sinoade anterioare [i

c\ situa]ia lor va fi analizat\ din nou. Teodoret al Cirului afirm\:

„Episcopii orientali, dup\ ce au sosit la Sardica [i au v\zut pe fra]ii

lor, Atanasie, Marcel [i Asclepiu, s-au temut s\ mai intre la jude-

cat\ (…) [i nu odat\ sau de dou\ ori, ci de mai multe ori, au fost

chema]i, dar nu au r\spuns chem\rilor”55. „Episcopii orientali nici

nu voiau s\ dea ochii cu cei din Occident, pân\ nu-i vor `ndep\rta

pe Atanasie cel Mare [i Pavel”56. B\trânul episcop Osiu a fost cel

care a `ncercat medierea episcopilor orientali [i apuseni, dar f\r\

s\ ajung\ la un rezultat favorabil57. Au fost [i dintre episcopii r\s\-

riteni care nu simpatizau cu mi[carea arienilor la Sardica: Macarie din

Palestina [i Astere din Arabia. Ace[tia s-au plâns de violen]ele `ndu-

rate din partea arienilor [i au spus „c\ ar fi acolo mul]i care râvnesc

la dreapta sl\vire, dar sunt `mpiedica]i de ace[tia s\ vin\ la Sardica”58.

Episcopii r\s\riteni au ]inut [edin]e separate59, dup\ care au p\r\sit

noaptea Sardica, pretextând c\ `mp\ratul Constantius a ob]inut o

53 I. R\mureanu, op. cit., p. 159.
54 „Atanasie a dus lupte `n marele Sinod pentru dogmele apostolice [i era l\udat

ca ap\r\tor al Adev\rului, iar pentru adversari era ca un lupt\tor de temut [i `nver-

[unat”. Cf. Teodoret, Istoria bisericeasc\, I, 26, p. 73.
55 Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 4, 6, p. 86.
56 Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 23 p. 142.
57 Socrates, Istoria bisericeasc\, II, 20, `n „Fontes historiae dacoromanae”, vol. II,

p. 219.
58 Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 8, p. 90. 
59 „Venind la Sardica, f\ceau adun\ri deosebite `ntre ei [i luau hot\râri cu ame-

nin]\ri, a[a `ncât aceia dintre ei care soseau la Sardica s\ nu intre nicidecum `n

adunare [i nici s\ se uneasc\ cu acest sfânt [i mare sinod, ci numai, sosind [i de-

clarând de form\ sosirea lor, s\ plece apoi `n grab\”. Cf. Teodoret, Istoria bise-

riceasc\, II, 7, p. 89.
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important\ victorie contra per[ilor [i s-au mutat la Philippopolis60.

Casiodor spune c\ „arienii, de team\ c\ vor fi date pe fa]\ calom-

niile lor, dar [i ceea ce gre[iser\ `n bisericile lor, au fost cuprin[i

de mustrare de con[tiin]\ [i au fugit”61.

Sinodul r\s\ritenilor de la Philippopolis

La Philippopolis, episcopii orientali au continuat s\ ]in\ lucr\rile

sinodului [i au anatematizat pe cei care sus]ineau consubstan]ia-

litatea dintre Tat\l [i Fiul62. „~n felul acesta, [i unii [i al]ii au socotit

c\ au procedat just; cei din Orient, pentru c\ au sprijinit pe cei

condamna]i de ei; iar cei din Occident, pentru c\ cei care con-

damnaser\ au fugit `nainte de cercetare63. Au fugit la Philippopolis

nu din pricina calomniei, ci pentru c\ au v\zut c\ au ap\rut acu-

zatori ai lor pentru diferite nelegiuiri (…); dându-[i seama deci de

situa]ia critic\ a nelegiuirilor lor, au dat `napoi, tulbura]i (…), prin

fug\ au confirmat calomniile lor [i au m\rturisit gre[elile lor,

sustr\gându-se judec\]ii”64. Episcopii orientali au redactat o enciclic\

adresat\ episcopilor apuseni `n care [i-au prezentat opinia cu pri-

vire la ruperea leg\turilor de comuniune, pentru faptul c\ nu pot

participa la un sinod cu episcopi condamna]i [i depu[i la alte si-

noade. Fermitatea sinodalilor orientali a fost pentru c\ `n grupul lor

erau cinci sau [ase episcopi care participaser\ la Sinodul de la Tyr,

60 Philippopolis, localitate care se afla la o distan]\ de 120 km de Sardica, a fost

fondat\ `n 342 `.d.Hr., de regele Philippe al Macedoniei, care cucerise Thracia.

~n secolul I a ajuns la o popula]ie de peste o sut\ de mii de locuitori. Acest ora[

era considerat ca podoaba Traciei, al\turi de vechea Berea [i Eumolipios. Go]ii, `n 250,

au `nfruntat armata roman\ a lui Deciu (249-251), `n aceast\ localitate, pe care mai

apoi o pr\dar\ [i se `ndreptar\ spre Macedonia. Descoperirile arheologice din ul-

timul timp au scos la iveal\ aici o bazilic\, `n punctul Djendem-Tepe, alc\tuit\ din

trei nave, absid\ semicircular\ [i nartex, fiind datat\ la sfâr[itul secolului IV [i `nce-

putul secolului al V-lea. Cf. A.D. Xenopol, Istoria românilor `n Dacia Traian\,

vol. I, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti 1985, p. 228.
61 Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 24, p. 146.
62 Ibidem, IV, 23, p. 142.
63 Ibidem, IV, 25, p. 143.
64 Ibidem, IV, 24, p. 145.
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`n 335, unde a fost condamnat Sfântul Atanasie cel Mare65. De ase-

menea, sinodul a condamnat pe episcopul Iulius al Romei, „autorul

[i cauza tuturor relelor, fiindc\ el, cel dintâi, a deschis poarta comu-

niunii nelegiui]ilor [i condamna]ilor [i a atras pe al]ii s\ `nfrâng\

legile divine”66, chiar dac\, la `nceputul epistolei, f\ceau un apel la

comuniunea [i `n]elegerea episcopilor: „Biserica universal\ a Dom-

nului s\ fie ferit\ de orice sfâ[iere [i schisme [i s\ p\streze unitatea

duhului [i leg\tura dragostei `n credin]a dreapt\ (…), s\ nu vin\

peste noi secte sau tradi]ii rele ca s\ arunce tulburarea printre

noi…”67. Episcopii r\s\riteni au `ncheiat Scrisoarea sinodal\ cu o

M\rturisire de credin]\, care era aceea[i cu a patra formul\ a Sino-

dului de la Antiohia, având `n plus unele anateme. ~n Scrisoare se

spunea c\ „exist\ `n zilele noastre Marcel din Galatia, care era cel

mai blestemat r\uf\c\tor [i cel mai mare dintre to]i ereticii, iar blas-

femiile lui servesc ca exemple de `nv\]\tur\ pentru mul]i oameni.

El `nv\]a c\ va fi o `mp\r\]ie ve[nic\ a Domnului Iisus Hristos, care

este ve[nic\ [i atemporal\. C\ci aceia care se despart de fiin]a [i divi-

nitatea Tat\lui [i `ndep\rteaz\ de Tat\l pe Cuvântul, se cuvine a fi

`ndep\rta]i de Biserica universal\ [i lipsi]i de numele de cre[tin”68.

 ~n aceea[i Scrisoare, Marcel din Galatia era comparat cu Sa-

belie, Paul de Samosata [i Montanus69, fiind considerat „capul tuturor

65 Sfântul Atanasie cel Mare a suferit exilul de cinci ori: primul exil, sub Constantin

(11 iulie 335 – 22 noiembrie 337); al doilea exil, sub Constantius (16 aprilie 339

– 21 octombrie 346); al treilea exil, sub Constantius (9 februarie 356 – 21 fe-

bruarie 362); al patrulea exil, sub Iulian (24 octombrie 362 – 5 septembrie 363);

al cincilea exil, sub Valens (5 octombrie 365 – 31 ianuarie 366).
66 Ilarie de Pictavium, Decretum synodi orientalium apud Serdicam episcoporum

a parte arianorum, „Fragmentum historicum”, III, 27, `n Migne, P.L., col. 674 AB.
67 Ibidem, III, 25, `n Migne, PL, col. 659.
68 Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 26, p. 148.
69 Montanus a fost un preot al zei]ei Cybele, care `n cre[tinism fusese neofit [i

care a prezis c\ sfâr[itul lumii este aproape. Acesta a pretins a fi `ntruchiparea

Duhului Sfânt [i a `nceput s\ predice un al „treilea testament”. Ini]ial, inten]ia aces-

tuia nu a fost de a schimba `nv\]\tura Bisericii cre[tine, ci de a `nnoi via]a religioas\,

de a `nt\ri disciplina [i de a `nviora via]a moral\. Eusebiu de Cezareea spune de-

spre acesta: „Influen]at de duhurile cele rele, a c\zut, la un moment dat, `n extaz,

`ncepând s\ scoat\ sunete [i s\ vorbeasc\ lucruri stranii, poruncind `ntr-un chip cu

totul str\in de felul `n care se p\strau rânduielile vechi ale Bisericii”. Cf. Eusebiu,
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ereticilor”70. Totodat\, episcopii orientali `i atacau cu mare ironie

pe episcopii Protogene, Kiriakos [i Gaudentius, deveni]i solidari cu

Marcel al Ancyrei71. La sfâr[itul lucr\rilor s-a alc\tuit [i un Credo72.

~n condamnarea lor, `ndârjirea principal\ a episcopilor orientali a

fost fa]\ de cei care predic\ [i `nva]\ existen]a a trei dumnezei f\r\

diferen]iere, `n ipostasa divin\. Ei spuneau c\ Fiul nu poate fi la

fel cu Tat\l, `n aceea[i fiin]\. Potrivit p\rin]ilor de la Philippopolis,

Hristos nu este Dumnezeu73.

Hot\rârile Sinodului de la Sardica

~n `ncheierea lucr\rilor sinodului, p\rin]ii participan]i au alc\tuit

patru „scrisori”, prin care comunicau episcopilor [i comunit\]ilor

cre[tine din toat\ lumea rezultatele sinodului. Destinatarii erau: „epis-

copii Bisericilor”, „Bisericii din Alexandria”, „credincio[ilor Bisericii

din Mariot din Egipt” [i „Papei Iulius al Romei”74. Scrisoarea adre-

sat\ episcopilor Bisericii `ncepe cu prezentarea provinciilor care au

participat la Sardica: „Sfântul Sinod `ntrunit la Sardica, unde au parti-

cipat episcopi de la Roma, din Spania [i Galia, din Italia, Campania,

Calabria, Africa, Sardinia, Panonia, Moesia, Dacia (Mediteraneea),

Dardania, Dacia Ripensis, Macedonia, Thesalia, Achaia, Epir, Thracia,

Rodope, Asia, Caria, Bithynia, Hellespontului, Phrygia, Pisidia, Capa-

docia, Pontus, Cilicia, cealalt\ Phygia, Pamphylia, Lydia, Insulele

Ciclade, Egipt, Thebaida, Lydia, Galatia, Palestina, Arabia, episcopilor

[i coliturghisitorilor Bisericii universale [i apostolice, prea iubi]ilor

fra]i `n Domnul s\n\tate”75. Dup\ cum se poate observa din aceast\

list\, precum [i din lista participan]ilor, au fost trecu]i episcopi par-

ticipan]i din mai multe eparhii, chiar dac\ nu au fost prezen]i,

69 Istia bisericeasc\, p. 204. Credin]ele lui Montanus s-au r\spândit cu repezi-

ciune, provocând o mare confuzie `n cadrul Bisericii cre[tine. ~n cele din urm\,

Montanus a fost condamnat la Sinodul ecumenic de la Efes, `n 431.
70 L.W. Bernard, op. cit., p. 75.
71 R. Popovici, op. cit., p. 160.
72 Pr. Emanuil B\bu[, Bizan]ul, istorie [i spiritualitate, Editura Sofia, Bucure[ti,

2003, p. 92.
73 R. Popovici, op. cit., p. 159.
74 Pr. Nicolae Chif\r, Istoria cre[tinismului, vol. II, Editura Mitropoliei Moldo-

vei [i Bucovinei, Ia[i, 2000, p. 37.
75 Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 8, p. 163.

Istoria
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tocmai pentru a se ar\ta universalitatea sinodului sardican76. Tot `n

aceea[i Scrisoare adresat\ „episcopilor Bisericii”, a fost prezentat\

lucrarea arienilor `mpotriva Bisericii [i modul `n care au fost `nde-

p\rta]i episcopii niceeni, `n detrimentul celor eusebieni. Dup\ ce

sinodalii orientali s-au retras la Philippolis, vinov\]ia lor a fost dove-

dit\ de calomniile, actele de violen]\, scrisorile falsificate, `ntemni-

]\rile, incendierea bisericilor, de mut\rile dintr-o cetate mai mic\ `n

alta mai mare, toate s\vâr[ite pentru sus]inerea nelegiuirii lui Arie77.

Acuza]iile la adresa Sfântului Atanasie cel Mare, Marcel de Ancyra

[i Asclepius de Gaza s-au dovedit c\ au fost pure calomnii, f\cute de

martori ne`ndemânatici [i fal[i, fapt pentru care au fost reabilita]i.

S-a trecut, `n continuare, la examinarea situa]iei din Orient, care era

foarte dificil\. Drept urmare, au fost excomunica]i: Vasile de Ancyra

[i Quintianus de Gaza, care ocupa scaunul lui Asclepius de Gaza,

precum [i episcopii semiarieni {tefan de Antiohia, Acaciu de Ce-

zarea Palestinei, Menofant al Efesului, Narcis de Neroniada, Teodor

de Heraclea [i doi tineri episcopi illyrieni: Valens de Mursa, din

Panonia Inferior, [i Ursacius de Singidunum, din Moesia Superior.

Teodoret al Cirului spune despre ace[tia: „~nc\ [i dou\ vipere s-au

n\scut pe p\mânt din aspida arian\, Valens [i Ursacius, care se f\lesc

[i nu se `ndoiesc a se numi pe sine cre[tini, `n timp ce sus]in c\ Lo-

gosul [i Duhul S-a r\stignit [i junghiat, a murit [i a `nviat, [i erezia

pentru care lupt\ adunarea ereticilor c\ ipostaza (adic\ fiin]a) Ta-

t\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh este deosebit\ [i desp\r]it\”78.

~n Scrisoarea sinodal\ „adresat\ episcopul Romei Iulius” se arat\

motiva]ia convoc\rii Sinodului de la Sardica: cercetarea dreptei

credin]e [i a doctrinei Bisericii, rezolvarea problemelor episcopilor

depu[i din scaune de semiarieni [i justi]ia acestor depuneri, pre-

cum [i a violen]elor s\vâr[ite de eusebieni `mpotriva unor episcopi,

preo]i, diaconi [i credincio[i [i dac\ ace[tia din urm\ pot fi con-

sidera]i martiri79. ~n aceea[i Scrisoare se prezint\ personalitatea

violent\ a episcopului Valens de Mursa, care p\r\sise scaunul s\u

ierarhic pentru a-l ocupa pe cel din Aquileea. 

76 J. Zeiller, op. cit., p. 101.
77 Teodoret, Istoria bisericeasc\, II, 8, p. 90; Casiodor, Scrieri. Istoria biseri-

ceasc\ tripartit\, IV, 25, p. 143.
78 Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeasc\ tripartit\, IV, 25, p. 143.
79 I. R\mureanu, op. cit., p. 164.
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~n Scrisoarea adresat\ „Bisericii din Alexandria”, sunt declarate

principiile de separare a puterii politice de cea religioas\. Astfel, ne-

implicarea politic\ a magistra]ilor `n chestiunile ecleziastice a fost o

garan]ie pentru m\rturisirea `n pace a credin]ei universale [i apostolice80.

 Unii participan]i la sinod (Osiu de Cordoba [i Protogene de

Sardica) au considerat c\ Simbolul de credin]\ alc\tuit la Niceea

nu este corect [i ar trebui alc\tuit altul. Majoritatea participan]ilor

la Sardica [i-au dat seama c\ de solu]ionarea doctrinar\ a Crezului

niceean depindea soarta Sfântului Atanasie cel Mare. Condamnarea

Crezului de la Niceea aducea cu sine [i condamnarea Sfântului Ata-

nasie cel Mare. Acesta din urm\ a luat atitudine `mpotriva sinodalilor

antiniceeni, sus]inând c\ Simbolului de la Niceea nu-i lipse[te nimic

[i ar fi inutil s\ se `ncurajeze def\imarea credin]ei81. Sinodalii au mai

discutat [i problema stabilirii datei Pa[telui, hot\rându-se ca, timp

de cincizeci de ani, romanii [i alexandrinii s\ anun]e pretutindeni,

dup\ obicei, ziua serb\rii Pa[telui82.

 Canoanele Sinodului de la Sardica

La Sinodul de la Sardica, la sfâr[itul [edin]elor, p\rin]ii au alc\-

tuit dou\zeci [i unu de canoane, care fac referire la alegerea epis-

copilor, la drepturile [i `ndatoririle lor83. Astfel, canoanele 1, 2, 11 [i

12 interziceau mut\rile de episcopi dintr-un scaun `n altul, dac\ aveau

ca scop numai interese personale. Canonul 6 confirma prezen]a

credincio[ilor la alegerea episcopilor. Canoanele 1, 13, 14, 15 inter-

ziceau episcopilor s\ locuiasc\ `n alte locuri decât `n eparhia lor,

neputând lipsi mai mult de trei duminici. Se cerea, de asemenea, ca

nici un episcop s\ nu hirotoneasc\ pe clericii altui episcop, f\r\

consim]\mântul aceluia84. ~n colec]ia canoanelor Bisericii Apusene au

mai fost ad\ugate canoane care atribuie papei dreptul de a-[i spune

ultimul cuvânt cu privire la situa]ia episcopilor, atunci când ei sunt

condamna]i `ntr-un sinod (cum a fost cazul Sfântului Atanasie cel

80 H. Hess, op. cit., p. 107.
81 Ibidem, p. 101.
82 J. Zeiller, op. cit., pp. 241-242.
83 Arhid. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Editura Deisis, 2005,

pp. 255-266.
84 M. P\curariu, op. cit., p. 121. 
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Mare)85. {i Scrisoarea sinodal\ adresat\ papei a fost interpolat\, `n

timp, probabil de un teolog latin, care a urm\rit aceea[i tem\, pri-

matul scaunului papal: „C\ci acest fapt va p\rea foarte bun [i potri-

vit, ca slujitorii Domnului, oric\rei provincii ar apar]ine, s\ refere

capului lor, adic\ scaunului apostolului Petru”86.

Sinodul de la Sardica ar fi putut fi un succes, `n cazul `n care so-

lu]iile propuse de episcopatul de vest ar fi fost respectate `n cadrul

mare [i generos al lumii romane. Cu toate acestea, deciziile sinodului

nu au fost respectate decât la nivel regional, `n Illyric [i Occident.

~n Biserica R\s\ritean\ din secolul al IV-lea, canoanele au r\mas

doar la nivelul teoretic, din cauza politicii ariene a `mp\ratului Con-

stantius al II-lea87.

Concluzii

Sinodul de la Sardica a avut un rol foarte important `n rezol-

varea problemelor iscate de tulbur\rile arienilor, dup\ condamnarea

lui Arie. Rezultatul principal al Sinodului de la Sardica a fost ruperea

temporar\ a rela]iilor de comuniune `ntre Biserica Apusean\ [i cea

R\s\ritean\. Sinodul de la Sardica a fost unul dintre primii pa[i ai

schismei. Linia de demarca]ie dintre cele dou\ Biserici a fost grani]a

dintre cele dou\ imperii88. E[ecul Sinodului de la Sardica s-a datorat,

`n mare parte, sprijinului tacit al puterii imperiale pentru p\r]ile

implicate `n disputele religioase ale timpului. Rivalit\]ile din zona

politic\ s-au mutat `n sfera religioas\, care a prejudiciat unitatea Bi-

sericii. Lipsa de coeren]\ `n aplicarea canoanelor, `n `ntreaga zon\

a Imperiului, a dus la `nstr\inarea centrelor religioase, unele de ce-

lelalte, [i, `n cele din urm\, la Schisma de la 105489. T\cerea conduc\-

torilor politici ai vremii a `nsemnat o consim]ire a e[ecului sinodului,

85 ~n colec]ia canoanelor Bisericii Apusene sunt men]ionate treizeci [i unu de

canoane. Autoritatea episcopului Romei se `ntindea nu numai `n eparhia sa, ci asu-

pra `ntregii Biserici cre[tine. Cf. Francesco Paolo Rizzo, Biserica `n primele secole,

Editura Serafica, Roman, 2002, p. 117.
86 I. R\mureanu, op. cit., p. 174. 
87 Ovidiu Albert, The Council from Serdica 343. Crossing point between west

and east, `n „Studia Antiqua et Archaeologica”, XII (2006), p. 98.
88 H. Hess, op. cit., p. 110.
89 O. Aalbert, op. cit., p. 98.
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prin sprijinirea a dou\ grup\ri separate, corespunz\toare Vestului

[i Estului din Imperiul Roman90.

Importan]a acestui eveniment pentru zona dun\rean\ a fost con-

siderabil\, prin cei aproximativ 170 de episcopi participan]i, dintre

care aproape jum\tate erau din Illyric. Prezen]a numeroas\ la Sar-

dica denot\ o organizare temeinic\ a Bisericii cre[tine `n episcopate

numeroase, care desf\[oar\ o bogat\ activitate bisericesc-misionar\,

atât `n Balcani, cât [i la cre[tinii din nordul Dun\rii, ei m\rturisind

credin]a cre[tin\ niceean\91. Episcopii din provinciile balcanice ale

imperiului nu au urm\rit o teologie determinat\ anterior, ci mai ales

rezolvarea problemelor momentului. Luând `n considerare num\-

rul ierarhilor ortodoc[i prezen]i la sinod, `n compara]ie cu cei arieni,

se poate spune c\ arianismul a fost slab reprezentat `n provinciile

dun\rene, la jum\tatea secolului al IV-lea92.

Sinodul de la Sardica a fost prima `ntrunire cu adev\rat ecume-

nic\ a Bisericilor R\s\ritene [i Apusene, `n care episcopii din cele

dou\ regiuni au reu[it s\ vin\ sub un singur acoperi[. La Niceea au

fost prezen]i episcopi din R\s\rit [i doar câ]iva din Apus. Cu toate

acestea, Sinodul de la Sardica a fost primul e[ec al Bisericii cre[-

tine timpurii, deoarece ruptura dintre R\s\rit [i Apus nu a avut o

motiva]ie religioas\, ci mai degrab\ politizarea litigiilor biserice[ti

de episcopul de Roma, `n `ncercarea de a-[i m\ri autoritatea. 

90 Erich Caspaar, Geschichte des Papsttums. Von den Anfangen bis zur Hohe

der Weltherrschaft, I, Tubingen, 1930, pp. 131-161.
91 Cosmin Daniel Mate[, Via]a bisericeasc\ `n Sudul Dun\rii [i rela]iile cu Nor-

dul Dun\rii `n secolele IV-VI d. Hr., Editura Corpului Didactic, Deva, 2000, p. 87.
92 Knut Schaferdiek, Die geschichtliche Stellung des sogenannten gemanischen

Arianismus, `n „Die Kirche des fruheren Mittelalters”, II (1978), Munchen, pp. 79-90.


