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Motto:
„De altfel, spiritul exactității e activ peste tot, nu numai în științele exacte. Istoria, 

de pildă, nu se mai poate face fără exactitate. Omul nu mai suportă să nu știe exact ce 
a fost și cum a fost. Un istoric francez din veacul trecut, Ernest Renan, a vroit să vadă, 
exact, unde și cum a trăit Iisus Christos. Atunci s-a dus în locurile sfinte și a procedat 

științific la reconstituirea Evenimentului. Știți ce s-a întâmplat? A găsit urmele lui  
Iisus din Nazareth, dar n-a mai găsit pe cele ale lui Iisus Christos  

(C. Noica, Rugați-vă pentru fratele Alexandru)”.

Title: “The Cyclopes of Christ. Contemporary Perceptions and Recontextualizations 
on Christianity”

Abstract: This study represents the first part of a research that brings into debate 
the works about the Christian religion, founder, cult, followers, of some contemporary 
authors in great editorial vogue, Catherine Nixey, Gabriel Liiceanu and Bart Ehrman. 
Personal agnosticism and subjective disavowal constitute the new hermeneutic grid, 
in Postmodernism, although the same tendencies are found in the exegesis of the 
Enlightenment, (neo) Marxism or theological Liberalism. The recontextualization and 
deliberate omission of data that are themselves part of the process of historical evidence 
seem to be the new trend of academic interpretation under the auspices of a single 
principle of sola ratio.

Keywords: christianity; paganism; religion; philosophy; Late Antiquity; debate; 
reinterpratation; documentary drama;

Introducere
Defăimarea, dezavuarea ori minimizarea creștinismului, în ansamblul său 

(întemeietor, mesaj, doctrină, manifestare), de-a lungul vremurilor, nu mai 
reprezintă o noutate, ci o recurență istorică aproape perpetuă. Fie că ne referim 
la perioada de început, de la autoritățile iudaice înfățișate în expozeul neo-
testamentar, deși o asemenea ilustrare ar putea fi considerată subiectivă din însăși 
cauza  provenienței sale, ori, mai cu seamă, facem trimitere la întreg arsenalul de 
preopinență virulentă al intelighenției greco-romane, cum ar fi, Tacitus, Suetonius, 
Iulian Apostatul, Celsus, Lucian, Porphyrius, Sossianus Hierocles, Libanius sau 
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Damascius, fie că urmărim tumultul criticii iluminist-moderne, de la Baruch 
Spinoza la Immanuel Kant, de la Voltaire la Edward Gibbon și Ernest  Renan, de 
la Friederich Nietzsche la Karl Marx, ori de la reprezentanții protestantismului 
liberal ai Școlii mitologice și ai teologiei dialectice, în special Rudolf Bultmann, 
la Georges Ory și Earl Doherty, constatăm aceleași atitudini de aversiune, 
desconsiderare și reinterpretare integrală cu privire la creștinism.

Cercetarea noastră aduce în discuție trei autori din box office-ul editorial 
contemporan, și anume, un filolog clasicist (și, mai nou, jurnalist), Catherine 
Nixey, un filosof, Gabriel Liiceanu și un teolog, Bart D. Ehrman, ale căror lucrări 
sunt asimilate unor best-seller-uri.

Dezbatere
Despre Catherine Nixey, autoarea cărții Epoca întunecării. Cum a distrus 

creștinismul lumea clasică, Editura Humanitas, 2008, detaliul prim promovat este 
de factură biografică. Astfel, cititorul află, cu o oarecare surprindere, că părinții 
scriitoarei au fost monahi catolici, ceea ce ar putea duce la presupunerea că 
educația și poziționarea ei față de creștinism ar fi fost influențate mai mult sau 
mai puțin obiectiv (Nixey, 2019, 19-21). Poate da, poate nu. Însă, în urma lecturii 
opului, se va putea conchide că viziunea ei cu privire la creștinism din perspectivă 
istorică, nu doctrinară, este extrem de sumbră și ostilă.

Compoziția livrescă este construită subtil  și persuasiv /manipulativ, apelând 
la tehnici de regie cinematografică, de docudrama (documentary drama) și 
de proiectare mentală tridimensională (3D), hic et nunc, care induc lectorului 
instantaneu stări de empatie, simpatie și antipatie față de subiect și personaje, 
întrucât însăși autoarea procedează asemenea unui voice-over testimonial:

„un jurnal de călătorie istorică” (Nixey, 2019, 24). 
Totodată, această strategie itinerantă este susținută de o bogată bibliografie 

de factură academică, deși adeseori informațiile furnizate pot fi considerate, 
dacă nu părtinitoare, cel puțin interpretabile. De altfel, investigația urmărește 
să deconstruiască, nu să recompună date, situații, evenimente, cauzalitate și 
consecințe istorice, iar grila analitică utilizată este cea a corectitudinii politice 
(political correctness). 

Prologul cărții ne plasează într-o Antichitate târzie aproape creștinizată 
a cărei atmosferă social-politică ni se înfățișează a fi distopică, unde adversarii 
drept-credincioșilor creștini sunt persecutați și vestigiile lor ruinate. Ca și prin 
alte locuri, barbarii fanatici, susținători ai lui Hristos, pătrund în Palmyra Siriei 
și atacă cu o violență patologică Templul Atenei (Allat, în arabă) și statuia zeiței 
care îl consacra. Idolul grec venerat de sute de ani este decapitat, profanat și 
azvârlit în colbul deșertului, altarul distrus complet, nimicitorii au dispărut ca 
vântul în mirajul Istoriei, iar triumful creștinismului începuse (Nixey, 2019, 13). 
În completare, ni se furnizează informația că, deși restaurată, cu multă migală 
și trudă, de către arheologi, străvechea statuie a Atenei a fost din nou atacată și 
batjocorită, în același mod barbar, acum însă, de către fundamentaliștii militanți 
ai Statului Islamic (Nixey, 2020, 24), ceea ce sugerează, implicit, o asemănare de 
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acțiune din partea exaltaților celor două religii. 
Scena prezentată va deveni un „pattern” de modus operandi al noii ordini 

de stat devenită eminamente ecclesiocratică, fie că vorbim de Alexandria, Roma, 
Atena ori Bitinia:

„Pentru că, mai înainte de a fi conservat, Biserica a distrus. Într-un avânt al 
nimicirii nemaivăzut până atunci – fapt care i-a impresionat pe mulți necreștini 
care i-au fost martori –, Biserica Creștină a demolat, a vandalizat și a distrus 
complet o uluitoare cantitate de lucrări artistice. Statuile vechi au fost dărâmate de 
pe socluri, desfigurate, pângărite și sfărâmate bucată cu bucată. Templele au fost 
nimicite până la temelii și incendiate” (Nixey, 2019, 20).

Triumful creștinismului reprezintă astfel imitația fidelă a victoriilor romane 
și însemna anihilarea (Nixey, 2019, 18), prin urmare nici vorbă despre fascinanta 
doctrină a iubirii aproapelui.

Mai întâi de toate, potrivit ultimelor studii, realitatea istorică a evenimentelor 
desfășurate în legătură cu templul din Palmyra nu este cea redată atât de romanțat 
de Catherine Nixey, dimpotrivă. În timpul campaniei din 385-388 conduse de 
către prefectul pretorian Maternus Cynegius în Dioceza Orientului, așadar sub 
autoritatea unui edict imperial emis la ordinul împăratului creștin Theodosius I 
(Matthews, 1967, 440-441), au fost distruse altarul și statuia, cel mai probabil, 
de către soldații legiunii campate, iar templul nu a fost convertit în locaș de cult 
creștin, ci a fost lăsat în paragină (Tromblay, 2014, 145-147, n.216). De altfel, atare 
acțiuni de demolare, de convertire sau de retrocedare a locurilor sacre creștinilor 
își au începutul încă din timpul domniei lui Constantin cel Mare și a descendenților 
lui (Bayliss, 2001, 30-33; 48).

Pe de altă parte, trebuie specificat că, la acea vreme, distrugerea ori profanarea 
/desacralizarea statuilor și templelor inamicilor erau reflexe de mentalitate socială 
întâlnite pretutindeni. Amintesc, aici, distrugerea cultului monoteist instaurat de 
Akhenaton, în secolul al XIV-lea a. Chr., părăsirea orașului Akhetaton (Tell-al-
Amarna) și considerarea conducătorilor responsabili, Akhenaton și Nefertiti, drept 
nomina odiosa, după cum ar spune exilatul poet Ovidiu (Heroides, XII, 54), cât 
și îndepărtarea tuturor statuilor și inscripțiilor, care îi menționau, după sentința 
damnatio memoriae (Manniche, 2010, ix); dărâmarea celui de-al doilea Templu 
din Ierusalim, în 70 p. Chr., și fondarea coloniei militare Aelia Capitolina, în 132-
135 p. Chr., de către guvernarea romană cu un sanctuar de factură romană care 
celebra pe Jupiter Capitolinus, Iunona și Minerva, mai mult, accesul evreilor în 
oraș era prohibit sub amenințarea pedepsei cu moartea (Küng, 2007, 149; Bayliss, 
2001, 30); și, nu în ultimul rând, dintr-o perspectivă imagologică, fac apel la o 
scenă cinematografică din celebrul film Troia (Troy, Petersen, 2004), când Ahile 
descăpățânează statuia zeului Apollo, care își avea altarul pe țărmul însorit al 
Troiei și reprezenta simbolul suprem al locuitorilor miticei cetăți.

Însăși prezentarea distrugerii Serapeumului din Alexandria, în capitolul 
„Cea mai minunată clădire din lume” (Nixey, 2019, 108-114), constituie, în 
fapt, un fake (news) istoric pe care îl demontează E. Conțac, într-un articol scris 
în Dilema veche (Conțac, 2020, 837; vezi și Mulryan, 2011, 66), și confirmă 
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cercetările arheologice ale lui R. Bayliss (2001, passim) ori L. Lavan (2011, xxiv-
xxv), care susțin că în jur 120 de temple au fost convertite în locașuri de cult, 
adică biserici, dintre miile de temple care existau în întreg Imperiul Roman, și 
doar o treime până la sfârșitul secolului al V-lea. Iar, cu privire la desacralizarea 
(convertirea administrativă sau abandonare, Bayliss, 2001, 128) și distrugerea 
arhitecturală (refolosirea ca material de construcție; Bayliss, 2001, 129-131) din 
43 de temple consemnate în sursele scrise, doar 4 temple au fost efectiv dărâmate, 
stare confirmată și de către probatoriul arheologic. De asemenea, multe dintre 
temple au fost distruse de către cutremure ori dezastre naturale, invazia popoarelor 
migratoare sau din lipsa financiară pentru întreținerea lor (Lavan, 2011, xxvi, 255; 
264; 302; 493; Elton, 2018, 19; Geffcken, 1978, 34; 305). Pe de altă parte, chiar 
politica profesată și legislația promulgată de către împărații romani creștini, de la 
Constantin la Iustinian (Nixey, 2019, 119; 248), și puse în practică într-un mod 
zelos de către administrația de stat, a se vedea, în special, activitatea prefectului 
Maternus Cynegius (Geffcken, 1978, 119; 169-170; 172; Bayliss, 2001, 49-58; 
Demarsin, 2011, 10; Mulryan, 2011, 62), au mandatat sfârșitul păgânismului 
(Maxwell, 2012, 850; 862). De altfel, epurarea descrisă nu s-a petrecut spontan, 
însemnările istorice și vestigiile arheologice relevă faptul că atât riturile religioase, 
cât și edificiile /spațiile sacre necreștine au funcționat până în secolul al VII-lea, 
după cum confirmă și hotărârile Sinodului Trulan din 692 (Geffcken, 1978, 225-
234), e drept, în unele zone, pașnic, în altele foarte violent (Geffcken, 1978, 239).       

 Alte subiecte dezbătute de către C. Nixey sunt martirajul, rigorismul moral și 
confruntarea intelectuală. 

Tributară cercetărilor Candidei Moss despre martiriul creștin (Moss, 2013, 
passim), Nixey minimizează la rândul său persecuțiile creștine considerându-le, în 
mare parte, neînsemnate din punct de vedere politic și ficționale istoric, „simple 
scorneli” (Nixey, 2019, 85; 88), fiind mai ales un material de propagandă, mai 
degrabă, social-comercială, decât de credință (Nixey, 83; 85; 87). Deși au existat 
persecuții, nu au avut amploarea conferită de către istoria ecleziastică, adeseori, 
acestea s-au petrecut local și intermitent, în nici un caz nu au constituit una 
dintre politicile publice ale statului, cu două excepții, Decius (250) și Dioclețian 
(303-304, Nixey, 2019, 90; 103). O atare atitudine, nu este doar o mistificare a 
evenimentelor istorice, ci și o formă profundă de impietate față de ființa și condiția 
umană. Nenumăratele studii  aplicate pe această temă ne relevă tocmai contrariul 
(Frend, 1965, passim; Gemainhardt-Leemans, 2012, passim)

Se evidențiază, în continuare, că proiecția simbolică a creștinismului primar 
asupra lumii ar fi una total antagonică, dualist-maniheică, o confruntare între bine 
și rău, așa încât vechile obiceiuri cotidiene și credințele religioase tradiționale sunt, 
în majoritatea lor, de sorginte demonică, ceea ce creează și exprimă comportamente 
sociale și culturale viciate, care susțin și atestă false valori (Nixey, 2019, 22-23; 44-
47). Diversitatea, de orice factură va fi fost ea, de la cea sexuală la cea gastronomică, 
de la cea culturală la cea religioasă (Nixey, 2019, 59; 186-187; 197-205; 258), 
trebuia tratată cu intransigență (Nixey, 2019, 198) de către un corpus specializat 
alcătuit din cler și militanți zeloși, așa numiții parabalani (Nixey, 2019, 147-149), 
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pentru că numai idealul creștin putea conferi salvarea din intemperiile naturale 
și existențiale (Nixey, 2019, 195; 199; 205). Cu toate acestea, autoarea britanică 
recunoaște apartenența temperată a clasicismului la dimensiunea axiologică, însă 
susține că prin creștinism această propensiune a fost augmentată excesiv (Nixey, 
2019, 199). Afirmația ei despre respectiva toleranță morală este contrazisă nu doar 
de scrierile clasice ale unui Platon (Phaidon, Banchetul, Republica, Scrisoarea a 
VII-a), Aristotel (Etica Nicomahică), Plotin (Enneade, I), Seneca (Scrisori către 
Luciliu) sau Marc Aureliu (Gânduri către sine însuși) analizate magistral de către o 
somitate ca P. Hadot (1997, 83-255), ci chiar de către un martor al acelor vremi pe 
care C. Nixey îl prețuiește și îl citează în opera sa, și anume, Libanius (Orationes, 
53; 45,23; 58,7, Geffcken, 181; 220, n.70-72).

Ca în orice confruntare, masele combatante sunt conduse de niște strategi, cei 
din opul prezent fiind intelectuali de marcă. Antichitatea târzie era reprezentată 
de Celsus (opera suprimată), filosof, Libanius (exilat), orator, Hypatia (ucisă într-
un mod abominabil), filosof și astronom, ori Damascius (exilat), filosof teurgic, 
care, însă, au avut fiecare parte nu doar de destine nefericite, ci chiar de uitare 
culturală, până la un moment dat, din cauza întâlnirii lor cu creștinismul, pe când 
un Ioan Hrisostom (discipol și el al lui Libanius) sau Augustin (în tinerețe adept al 
filosofiei și al maniheismului), niște instigatori necruțători împotriva păgânismului 
(Nixey, 2019, 134-135), s-au bucurat deplin atât de sanctificarea eclesiastică, cât și 
de aprecierea culturală, în orice loc creștin. 

Numai citirea cu acribie, a tuturor surselor antice tardive și creștine 
primare, urmând deviza sine ira et studio, ne poate oferi o imagine exhaustivă și 
comprehensibilă asupra epopeicului conflict intelectual derulat timp de șase secole 
între autorii greco-romani și scriitorii bisericești, întrucât ambele părți beligerante 
se acuzau reciproc de invectivă, minciună, instigare, imoralitate, necumpătare și 
tot ce este mai odios și mai potrivnic virtuților (Labriolle, 2005, passim; Johnson, 
2009, passim). 

În fapt, runda finală are loc între un „iubitor de înțelepciune” neoplatonic și 
ultim diadoh al Școlii din Atena, Damascius, și un împărat inițiator al unui sinod 
ecumenic, ctitor de legi și bazilici, Iustinian. 

Filosoful de obârșie siriană, Damascius, este un personaj care intră în 
scenariul țesăturii livrești de la început, și, deși înfricoșat de către sălbaticul „tiran” 
(scilicet Iustinian) și ajuns la bătrânețe pribeag (Nixey, 2019, 16-17; 255), rămâne 
de neclintit în mărturisirea profesiei sale (Watts, 2016, 139-142), chiar dacă unul 
dintre confrații săi, Hierocles din Alexandria, cândva în Constantinopol, a suportat 
un supliciu înjositor pentru un didascal, flagelarea, și despre care Damascius 
consemnează că ar fi exclamat, ironic, în fața acuzatorilor săi:

„Hei, ciclopilor, beți și vinul, dacă tot ați sfâșiat carne omenească” (Nixey, 
2019, 253; Damascius, 1999, 43/135). 

În carte, se lasă impresia că această mare dezonoare ar fi suferit-o chiar 
Damascius, ceea ce nu e adevărat, de altfel, indicele nominal al lucrării nici măcar 
nu-l pomenește pe Hierocles. 

S-a generalizat, de asemenea, ideea că Școala din Atena ar fost închisă, în 
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anul 529, la ordinul expres al împăratului Iustinian, întrucât:
„corupe sufletele învățăceilor”, 
motiv pentru care:
„interzicem predarea oricărei învățături care este atinsă de nebunia păgână” 

(Nixey, 2019, 248-249),
cu toate că E. J. Watts opinează argumentat că a fost o decizie exclusivă a 

administrației locale și o luptă între atenienii împărțiți în două facțiuni, platonici și 
creștini (Watts, 2006, 131;141). 

La acea dată, când creștinismul devenise religia oficială a imperiului, 
iar Biserica însemna, efectiv, statul, societatea, în întregul său, și cuvântul lui 
Dumnezeu avea aceeași autoritate întocmai ca legea romană (Southern, 1983, 
16; Grozea, 2014, 166; Herrin, 2009, 213; Watts, 2006, 13), profesorii din școala 
ateniană învățau și exersau, pe lângă filosofie și astronomie, o practică numită 
teurgie (he hieratikè /pragmateÖa/) și care reprezenta o formă ritualică de adorare 
a zeilor (theôn therapeía, Damascius, 1999, 4/79, n.10; 88A/223; 150/327; 
Tanaseanu-Döbler, 2013, 271-272). 

Astfel, situația existentă la Atena ridica două probleme, una juridică, alta 
teologică. Din perspectivă juridică, activitatea lor era ilicită, întrucât încălca 
legislația cu privire la cultele necreștine (superstitio gentilium /paganorum/ 
idolorum) prevăzute de către cele două codexuri, teodosian și iustinian (Salzman, 
1987, 181-183; Miletti, 2015, 14-20), iar, din perspectivă teologică, o astfel de 
practică nu doar că era considerată eretică, erezia însăși fiind asimilată genului 
superstitio, dar putea produce confuzie celor neinițiați (Geffcken, 1978, 254) 
cu ritualul creștin al liturghiei (leitourgÖa), întrucât theourgÖa, în vocabularul 
teologic creștin, denota lucrarea lui Dumnezeu și, în special, a lui Hristos, cu alte 
cuvinte, acțiunile puterii divine care îndumnezeiesc natura umană (Tanaseanu-
Döbler, 2013, 277).

Mai mult, refugiat în Persia, unde nu poposește îndelung, din cauza politicii 
indecise a lui Chosroes, se reîntoarce, totuși, în imperiu protejat de prevederea 
specială dintr-un armistițiu politic încheiat în anul 532, cu libertatea garantată 
de a-și practica credința și profesia. Ce s-a întâmplat după numai Istoria știe, în 
orice caz nu există vreo consemnare că Damascius și companionii săi au mai 
avut de suferit, se presupune că și-ar fi continuat activitatea în Atena, Harran sau 
Alexandria. S-a speculat, totodată, că locuința sa ar fi fost transformată în reședință 
a administrației episcopale, nymphaeum-ul convertit în baptisteriu, mozaicul din 
pardoseală redecorat cu semnul crucii, iar frumoasele statui care împodobeau vila 
fie au fost înlăturate cu dispreț, fie au folosite ca trepte (Watts, 2006, 140-142; 
Nixey, 2019, 249-251; 256-259). 

Un amurg trist, mireasma filosofiei a fost acoperită de miasma religiei creștine, 
potrivit autoarei.

Concluzii preliminare
Cartea scrisă de Catherine Nixey e, mai degrabă, un jurnal, decât o monografie, 

fiind alcătuită din trăiri personale, cea mai evidentă fiind epitetul atribuit romanului 
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Quo vadis al lui Henryk Sienkiewicz, nu din truda echidistantă și minuțioasă a 
cercetătorului, iar strategia editorilor ei a fost să asigure creației sale titlul de best-
seller. 

Confruntarea dintre păgânism și creștinism, ca ideologii ale Antichității târzii, 
s-a desfășurat în mai multe forme și etape, a implicat mentalități mai vechi și mai 
noi, cât și politici de stat tributare unor evenimente și circumstanțe, a suscitat, 
deopotrivă, patimi, răzbunări, înfrângeri, resemnări, acceptări, asimilări, revizuiri, 
transformări, învingători și învinși.

Lumea greco-romană a fost plină de altercații intelectuale sau armate ca, 
la un moment dat, aceasta să fie asaltată și copleșită de migrații umane, care, și 
acestea, la rândul lor, au determinat scrierea faptelor istorice, de aceea ar fi în 
beneficiul nostru să nu formulăm în cercetările întreprinse rechizitorii arbitrare ori 
să le supunem unor grile de interpretare ce aparțin exclusiv contemporaneității. De 
aceea, trebuie insistat să dezvăluim contextul evenimentelor, cauzele și urmările 
lor, nu să le deconstruim, ci să le reconstituim judicios.

C. Nixey descrie apăsat destinul tumultuos al lui Damascius, în urma 
intoleranței religioase promovate de Iustinian, dar nu spune că aceeași obtuzitate 
de politică religioasă a dus la condamnarea sinodală ca eretic, tot cam pe atunci, 
a celebrului gânditor creștin Origen, cândva, presupus confrate al lui Plotin în 
școala lui Ammonius Saccas, cât și mărturisitor al credinței creștine pe vremea 
împăratului Decius. După cum nu menționează nimic nici despre umilințele la care 
au fost subiecți creștini prin politica dusă împotriva lor de către împăratul Iulian 
Apostatul în timpul domniei lui. 

Sau înfățișează brutalitatea parabalanilor asupra candidei fiziciene alexandrine 
Hypatia, dar nu amintește, măcar în treacăt, patimile suferite de către patriarhul 
Flavian din partea călugărilor monofiziți la lucrările Sinodului din 449 de la Efes, 
sinod numit și „tâlhăresc”.

Autoarea britanică e oripilată de violența, incultura și grobianismul creștinilor, 
care, chiar dacă nu erau conduși de rațiune, ar fi trebuit să fie insuflați de învățătura 
iubirii propovăduită de către Învățătorul lor.

Așa este, însă asemenea comportamente obsesiv-compulsive au o etiologie a 
lor, motiv pentru care elaborarea unor studii interdisciplinare pe această temă ar fi 
de dorit și acestea binevenite.    
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