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Societatea romană de la sfârşitul secolului al IV-lea a acceptat cu greu 
modificările pe care creştinismul începuse să le promoveze în privinţa 
statutului femeii, de soţie, văduvă sau fecioară. Studiul de faţă încearcă să 
argumenteze printr-un caz concret dificultăţile pe care Biserica le-a 
întâmpinat în această privinţă. Creştinismul a oferit femeii o poziţie mult 
mai importantă în familie şi în societate decât cea pe care o avusese în lumea 
greco-romană. De exemplu, legislaţia şi cutumele romane aşezau femeia 
căsătorită sub autoritatea deplină a capului familiei, cu misiunea de a da 
naştere unor copii sănătoşi, de a-i creşte până la o anumită vârstă şi de a se 
îngriji de treburile casei, iar fetele erau pregătite pentru a deveni soţii. 
Creştinismul a oferit o alternativă la căsătorie, cea a fecioriei. Tânăra fată 
putea alege să rămână necăsătorită, dar trebuia să-şi păstreze curăţenia 
trupească (virginitatea) şi sufletească (spirituală), adică fecioria1. 

În Noul Testament se face referire la fecioare. În parabola despre cele 
zece fecioare (Matei 25.1-11), Isus Hristos vorbeşte despre cinci fecioare 
bune şi cinci fecioare nebune. Apostolul Pavel sfătuia fecioarele să rămână 
aşa, să nu se căsătorească dacă voiau să se dedice Domnului (I Corinteni 
7.37). Pornind de la cuvintele apostolului Pavel, „Şi este împărţire: şi femeia 
nemăritată şi fecioara poartă grija de cele ale Domnului, ca să fie sfântă şi cu 
trupul şi cu duhul” (I Corinteni 7.30), Biserica a promovat şi a protejat un 
nou statut al femeii, al celei care se dedică cu trupul şi cu sufletul lui 
Dumnezeu. Prin această condiţie, ea devenea exemplu pentru cei care o 
cunoşteau sau auzeau de ea, devenea mândria familiei din care provenea şi 
garanţia reputaţiei acesteia. 

                                                 
∗ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: pgcornelia@yahoo.com. 
1 A existat în lumea romană un număr mic de fecioare, numite vestale, preotese-fecioare 
care trebuiau să îndeplinească ritualul şi să menţină focul sacru în templul zeiţei Vesta. Dar 
pentru aceste sarcini ele erau oferite de părinţi, nefiind o opţiune personală. Nu rămâneau 
fecioare toată viaţa, ci după împlinirea vârstei de 30 de ani părăseau templul şi trebuiau să se 
căsătorească. Aceste fecioare erau alese numai din familiile nobile. 
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Anne Jensen afirma că, în perioada primelor secole creştine, femeia 
care spera într-o îmbunătăţire a propriei condiţii se îndrepta spre 
creştinism2. Multe tinere care rămâneau nemăritate sau care ajunseseră 
singure, orfane, alegeau fecioria în schimbul tradiţiei, adică al căsătoriei3. În 
perioada creştinismului timpuriu nu a existat o instituţie a fecioriei, aşa cum 
exista pentru văduvă, ci doar aspiraţia unor femei sau fete de a trăi în 
curăţenie, rezistând pornirilor trupeşti şi cultivând anumite virtuţi ca 
smerenia, milostenia şi bunătatea. Treptat, acest mod de viaţă a devenit o 
instituţie a Bisericii. Aceasta din urmă păstra o evidenţă scrisă a fecioarelor 
consacrate, pe care le ajuta cu subsidii, dar ele erau ţinute sub o 
supraveghere strictă. 

Doar episcopul, sau o persoană respectată prin sfinţenia ei, putea 
consacra o fecioară. Aceasta era mai mult o binecuvântare. În timpul 
ceremonialului de consacrare, episcopul îi dădea tinerei o tunică închisă la 
culoare sau un văl, semnificând legământul făcut. S-au păstrat două 
discursuri de consacrare din secolul la IV-lea, unul de la Roma şi celălalt de 
la Milano. Unul a fost ţinut de sfântul Ambrozie cu ocazia ceremonialului de 
consacrare al fecioarei Ambrozia, iar celălalt de către papa Liberius la 
consacrarea Marcellinei, sora lui Ambrozie4. Fecioara consacrată trebuia să 
trăiască în apropierea unor femei cinstite, în special văduve, sau putea trăi 
împreună cu alte fecioare. În aceste condiţii, ele nu erau niciodată singure, 
puteau să se supravegheze unele pe altele şi se ajutau reciproc. 

Fecioarele care voiau să aleagă o astfel de viaţă puteau proveni din 
orice categorie socială. Totuşi, în societatea romană din peninsula italică, 
această alternativă a avut o pondere redusă. Dedicarea unui copil lui Isus 
Hristos a fost o opţiune care nu a fost susţinută. Doar familiile cu venituri 
mai modeste şi cu mulţi copii încurajau odraslele lor spre o astfel de viaţă. 

În epistola 199, Vasile cel Mare considera că nu trebuiau acceptate 
pentru consacrare decât fetele care treceau de 16-17 ani, pentru că doar de la 
această vârstă puteau decide singure ce vor, „erau stăpâne pe gândirea lor”5. 
El a încercat să oprească tendinţa părinţilor de a trimite fiicele spre 
consacrare pentru a scăpa de ele sau pentru a le înlătura de la moştenire6. 

                                                 
2 Jensen 1996, p. 234. 
3 Ibidem. 
4 D’Izarny 1953, p. 93. 
5 Vasile cel Mare 1988, p. 401. 
6 Ibidem, p. 402. „Căci multe sunt aduse înainte de împlinirea acestei vârste de părinţi, de 
fraţi sau de alte persoane apropiate lor, fără ca ele să vină din convingere personală spre 
viaţa de necăsătorie, ci doar pentru că vor să-şi asigure astfel nişte mijloace oarecare de 
trai”. 
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Sfântul Ioan Gură de Aur scria că păgânii îi priveau cu admiraţie pe creştini 
pentru numărul mare de fecioare7. 

Părinţi ai Bisericii8 ca Ieronim, Augustin şi episcopul Ambrozie din 
Milano considerau fecioria idealul de viaţă ascetică, superioară căsătoriei şi 
văduviei şi au scris despre aceasta9. De la Ambrozie s-au păstrat câteva 
lucrări care fac referire la feciorie sau la statutul fecioarei consacrate. În anul 
377 el a scris un tratat, De virginibus, dedicat surorii sale, Marcellina. Lucrarea 
este o colecţie de trei cărţi cu învăţături pentru fetele care decideau să 
urmeze viaţa ascetică10. El laudă fecioara în speranţa de a recruta alte tinere 
creştine care să urmeze această cale11. Ambrozie a promovat permanent 
ascetismul feminin atât celor săraci, cât şi celor bogaţi, creştini sau păgâni. 
Un alt tratat despre feciorie, De virginitate, indică faptul că la Milano exista o 
rezistenţă considerabilă la eforturile lui Ambrozie de a promova practica 
renunţării12. Mulţi părinţi se împotriveau ca fiicele lor să aleagă fecioria. O 
altă lucrare, De institutione virginis, cuprinde informaţii despre pregătirea şi 
disciplina pe care o tânără trebuia să le urmeze pentru a intra în rândul 
fecioarelor consacrate. Această scriere a fost adresată lui Eusebiu, episcop 
sau nobil din Bologna, pe a cărui nepoată a consacrat-o Ambrozie în anul 
391 sau 392. Exhortatio virginitatis este un discurs (o predică) ţinut de 
Ambrozie cu ocazia consacrării unei alte fecioare la Florenţa, în 393 sau 
39413. Ambrozie a fost considerat cel care a promovat prin excelenţă 
fecioria creştină. 

El a tratat şi în corespondenţa sa acest subiect. S-au păstrat câteva 
scrisori adresate unor episcopi, congregaţii sau împăraţi, prin care Ambrozie 
susţinea atât fecioria ca formă superioară de viaţă, cât şi privilegii speciale 
pentru fecioarele creştine. De exemplu, în două scrisori adresate împăratului 
Valentinian al II-lea (375-392), din anul 383, împotriva senatorului păgân 
Symmachus, a argumentat de ce trebuia considerat statutul fecioarelor 
creştine superior celui din practicile religioase păgâne (al vestalelor)14. Ariel 

                                                 
7 Ioan Gură de Aur 1994, p. 887. „Hristos ştia că fecioria se bucură de mare vază în ochii 
celor mai mulţi oameni”. 
8 Facem referire aici la teologi din aceeaşi perioadă cu Ambrozie şi care au activat în Italia. 
9 Sfântul Ieronim a scris tratatul De perpetua virginitate, iar sfântul Augustin a redactat De sacre 
virginitate (Hunter 2000, p. 284). 
10 Ibidem, p. 285.  
11 Laughton 2010, p. 2. 
12 Hunter 2000, p. 286. 
13 Schaff 2007, p. XIX. Despre viaţa şi activitatea lui Ambrozie, vezi şi Bowersock et alii 
2001. 
14 Laughton 2010, p. 3. Vezi şi Ambrozie 1994, p. 85. 
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Bybee Laughton, în teza sa de doctorat, a analizat discursul despre feciorie 
în toate scrierile lui Ambrozie din Milano15. 

Două scrisori ale episcopului, trimise lui Syagrius, preot sau episcop 
din Verona, dezvăluie un caz special, judecata unei fecioare consacrate 
acuzată de practici îndoielnice. Prin studiul de faţă încercăm să prezentăm 
greutăţile pe care societatea vremii trebuia să le depăşească pentru a înţelege 
mesajul teologilor despre feciorie, precum şi preţuirea pe care trebuiau să o 
aibă tinerele care alegeau viaţa ascetică. Prima scrisoare a lui Ambrozie către 
Syagrius ne dezvăluie informaţiile despre proces, însoţite de observaţiile 
episcopului. 

Indicia era o tânără din Verona ce provenea dintr-o familie 
respectabilă şi care depusese jurământul de castitate. Ea l-a avut ca mentor 
(duhovnic) pe cuviosul Zenon, care a supravegheat-o, i-a urmărit evoluţia, a 
verificat dacă decizia ei fusese sinceră, dacă va putea să urmeze această 
alegere pentru tot restul vieţii şi i-a pus vălul, dându-i binecuvântarea. 
Indicia a devenit un fel de călugăriţă, fiind ocrotită şi supravegheată de 
familia sa. Ea nu era închisă în casă, putea să iasă în public, pentru că 
Ambrozie menţionează în scrisoare că fecioara participa la muncile 
câmpului. În schimb, se ferea să vorbească cu prea multă lume, avea grijă cu 
cine şi ce vorbea şi era atentă să nu participe sau să fie prezentă la activităţi 
care nu s-ar fi potrivit cu modul său de viaţă. De fapt, acesta a fost şi 
motivul pentru care unele persoane din jurul ei, prieteni de familie şi rude, s-
au simţit ofensate că fecioara nu le mai vizita sau chiar îi ocolea. Ambrozie 
scria că aceasta era acuzată de cei care fuseseră alungaţi din casa ei16. Dintre 
aceste persoane au fost unele care s-au simţit ofensate de purtarea Indiciei şi 
au încercat să o denigreze. 

Care puteau fi calomniile pe care i le puteau aduce? Tot ceea ce avea 
Indicia era curăţenia sufletească şi trupească. Partea care ţinea de suflet, de 
trăirile ei interioare, era mai greu de dovedit, dar ceea ce ţinea de trup era 
mult mai la îndemână. Au acuzat-o că îşi pângărise trupul, că fusese gravidă 
şi născuse, iar apoi îşi omorâse copilul nou-născut17. Erau acuzaţii foarte 
grave. La auzul acestora, Maximus, cumnatul Indiciei, probabil capul familiei 
(căci nu este pomenit niciunul dintre părinţi, ci doar o soră şi soţul acesteia), 
probabil speriat de gravitatea lor, a cerut episcopului Syagrius ca fecioara să 
fie judecată. Deşi trăia în aceeaşi casă cu Indicia, Maximus nu a crezut în 
nevinovăţia ei şi nu a încercat să dovedească aceasta ci, după spusele lui 
Ambrozie, a încercat să demonstreze contrariul, că fecioara era vinovată. A 
fost o acuzaţie foarte gravă la adresa unei fecioare consacrate. 

                                                 
15 Laughton 2010. 
16 Ambrozie 1994, p. 38. 
17 Ibidem, p. 40. 
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Ca şi în cazul unei tinere necăsătorite, punerea la îndoială a cinstei şi 
pudorii ei atrăgea în mod automat oprobriul comunităţii şi leza poziţia 
familiei sale. Acuzaţia împotriva Indiciei a fost susţinută de câţiva martori 
mincinoşi. Maximus s-a aliat cu doi bărbaţi, Renatus şi Leontius, şi a fost 
ajutat de câteva femei de condiţie incertă care au răspândit informaţii false 
despre comportamentul Indiciei. Ambrozie i-a reproşat lui Syagrius că nu a 
respectat regulile unei judecăţi corecte, nici după legile publice, nici după 
cele ale Bisericii. În ambele cazuri era nevoie de un acuzator, dar şi de 
martori sinceri, fără gânduri de răzbunare din cauza vreunei nemulţumiri18. 

Maximus fusese acuzator doar la Verona, dar după ce procesul s-a 
transferat la Milano, acesta a refuzat să se prezinte pe motiv că renunţase 
printr-o declaraţie scrisă. Ambrozie mărturisea însă că acesta continua să 
întreţină o opinie publică defavorabilă Indiciei, prin răspândirea zvonurilor 
şi a unor scrisori mincinoase. 

Din scrisoare reiese că Maximus a fost sprijinit de cei care se simţeau 
ignoraţi de Indicia, adică cei pe care îi evita şi cu care nu mai stătea de 
vorbă. Indicia era atentă să se ferească de orice situaţie care ar fi putut-o 
face să greşească, adică să stea cu femei măritate sau cu bărbaţi, să stea în 
mijlocul lor ascultându-le glumele sau aluziile sau să le suporte privirile 
curioase. Castitatea era însoţită de post, studiu şi rugăciune, smerenie, 
priveghere, muncă fizică şi răbdare19. 

Printre personajele masculine din scrisoare putem descoperi trei 
categorii de persoane, cu atitudini diferite faţă de feciorie sau fecioarele 
consacrate. Maximus este reprezentantul majorităţii, care considera 
importantă „gura lumii” şi care credea că are libertatea de a aduce acuzaţii 
împotriva lor. Prima lui reacţie a fost aceea de a convinge lumea să nu fie 
amestecat. Deşi trăia în aceeaşi casă, a încercat să rupă legătura cu fecioara, 
i-a interzis soţiei sale să mai vorbească cu ea sau să o întâlnească. Ambrozie 
scria că ridicase un zid între Indicia şi sora ei20. Probabil, Maximus avea şi 
                                                 
18 Ibidem, p. 38. 
19 Despre conduita unei fecioare, putem descoperi într-o scrisoare a lui Vasile cel Mare 
către o fecioară care îşi încălcase jurământul. Sfântul enumeră ceea ce pierduse aceasta: 
„Adu-ţi aminte de zilele liniştite, de nopţile luminate, de cântările sfinte, de psalmodiile 
armonioase, de sfintele rugăciuni, de somnul liniştit, de mesele cumpătate, de mersul tău 
feciorelnic. Unde este ţinuta serioasă pe care o aveai, unde e acea curăţie a moravurilor, 
acea îmbrăcăminte simplă, care se potrivea atât de bine unei fecioare, acea frumoasă şi 
pudică roşeaţă şi acea nobilă paliditate, acea floare a abstinenţei şi a vegherii care strălucea 
cu mai mult farmec decât cele mai frumoase culori? […] Ce să mai zic de onorurile pe care, 
tot din pricina Lui, ţi le-au hărăzit sfinţii Lui? viaţa dusă împreună cu fecioarele? ieşirile 
împreună cu ele? salutări din partea fecioarelor? laudele adresate fecioriei tale? 
binecuvântările fecioreşti? scrisori scrise unei fecioare oarecare?” (Vasile cel Mare 1988, p. 
205-206). 
20 Ambrozie 1994, p. 40. 
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datoria de a o supraveghea şi proteja, împreună cu toţi cei care trăiau în acea 
casă şi ar fi trebuit să o cunoască destul de bine. Dar a crezut cu uşurinţă 
zvonurile care s-au răspândit în jurul lor. Dacă la început dorea doar să se 
apere şi să-şi protejeze familia şi reputaţia, ulterior a trecut în tabăra adversă 
şi s-a transformat în acuzator al Indiciei. După cum Ambrozie mărturisea21, 
Maximus nu a găsit altă soluţie pentru a spăla onoarea familiei decât 
făcându-i-se fecioarei un control medical (ginecologic). Această opinie 
probabil că a fost sugerată şi de alte persoane importante din societatea 
veroneză, de care Maximus se temea. 

În lumea romană din secolul al IV-lea, despre care vorbim, femeia 
apare ca un simbol important al identităţii de grup. Femeia reprezenta 
întruchiparea onoarei casei în care locuia. Prin intermediul castităţii anunţa 
corectitudinea morală a casei sale faţă de lumea din afară22. Astfel, acuzaţiile 
care i se aduceau Indiciei se răsfrângeau asupra întregii familii sub acoperişul 
căreia trăia. Maximus, fiind capul familiei, trebuia să ia măsuri, fie să-i 
dovedească Indiciei nevinovăţia, fie să înlăture răul scăpând de ea, adică 
găsind-o vinovată. Ultima opţiune i s-a părut mai uşor de realizat. Sub 
presiunea situaţiei, Maximus a ales să o sacrifice pe Indicia pentru 
reabilitarea onoarei casei sale. A întreţinut opinia publică cu zvonuri şi 
scrisori, fiind ajutat de câteva persoane, care, pentru o răsplată bună, erau 
gata să facă orice. A cerut ca Indicia să fie judecată de episcopul Syagrius şi a 
insistat să i se facă un control medical pentru a afla adevărul, dacă cumnata 
lui era sau nu castă. Adică, atât el cât şi ceilalţi, care au acceptat cu uşurinţă 
acuzaţiile, pur şi simplu nu puteau accepta mărturia fecioarei, sau ceea ce 
chiar ei cunoşteau, căci Indicia nu le era o străină, ci aveau nevoie de dovezi 
pe care ei le considerau credibile. 

Syagrius era preot şi episcop, dar a crezut de la începutul judecăţii că 
fecioara era vinovată. El s-a lăsat influenţat sau manipulat de mentalitatea 
societăţii în care trăia. În loc să caute şi să facă o judecată corectă, 
acordându-i prezumţia de nevinovăţie până la aflarea adevărului, a căzut în 
plasa denigratorilor. El s-a lăsat intimidat atât de gravitatea acuzaţiilor, cât şi, 
probabil, de cei care le susţineau. Nu a luat în considerare un aspect pe care 
Ambrozie îl considera foarte important23, faptul că Indicia primise vălul 
consacrării după o lungă perioadă de probaţiune de la cuviosul Zenon 
(~300-371/380), care fusese episcop în Verona24. 

                                                 
21 Ibidem, p. 42. 
22 Kraemer 1980. 
23 Ambrozie 1994, p. 37. 
24 Zenon a devenit sfânt al Bisericii, fiind onorat atât de Biserica Romano-Catolică, cât şi de 
cea ortodoxă. 
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Ambrozie era deja o personalitate a Bisericii. El cunoştea foarte bine 
mentalitatea societăţii în care trăia şi greutăţile pe care această instituţie le 
întâmpina atunci când încerca să schimbe modul de gândire despre tinerele 
care au ales să nu se căsătorească, pentru a urma o viaţă ascetică. El era 
nemulţumit de clerul care făcuse judecata la Verona, de „fraţii şi tovarăşii 
noştri de preoţie”25 care nu au încercat să facă o judecată adevărată şi s-au 
lăsat ghidaţi de cutume. Judecata lui Syagrius nu a fost corectă nici din 
perspectiva legilor publice, pentru că era necesar un acuzator (Maximus 
renunţase de a mai fi denunţător), dar nici după legile Bisericii (Matei 18.16) 
care cereau doi-trei martori sinceri care nu căutau răzbunare. 

Dar ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe Ambrozie a fost decizia lui 
Syagrius ca Indiciei să i se facă un control medical. Deşi nu a avut dovezi 
concrete că aceasta născuse, Syagrius a decis verificarea ei. Ambrozie era 
nemulţumit că Syagrius s-a bazat pe rezultatul unei examinări medicale, pe 
verdictul unei moaşe şi a desconsiderat calităţile Indiciei, apreciate chiar de 
Zenon. El considera această examinare o umilire. Indicia era o fecioară 
consacrată a cărei credinţă şi dedicaţie faţă de asceză fuseseră îndelung 
cercetate. Nemulţumirea era cu atât mai mare cu cât a înţeles, datorită 
exprimării folosite chiar în scrisoarea lui Syagrius, că acesta era convins că 
fecioara era vinovată de toate acuzaţiile26. Pentru o fecioară consacrată, scria 
Ambrozie, erau foarte importante „semnele de purtare”, comportamentul ei 
în relaţie cu toată lumea27. O moaşă putea fi coruptă prin daruri să dea un 
verdict fals, „sunt unii care nu ştiu să facă binele decât de frica pedepsei”28 
sau se putea înşela. Ambrozie dă exemplul unei servitoare din Altinum care 
fusese acuzată şi căreia i-au fost făcute două controale medicale. Dacă prima 
dată i-a fost confirmată vinovăţia, a doua oară rezultatul a fost negativ29. 
Ambrozie amintea că şi medicii erau de părere că nu se putea da crezare 
unei astfel de examinări30. Conform Vechiul Testament, moaşa era solicitată 
doar pentru a ajuta la naşteri şi nu în alte scopuri. Presupunând că ar fi 
călcat jurământul castităţii, Ambrozie se întreba cum ar fi putut Indicia să-şi 
ascundă sarcina de persoanele care o vizitau, femei şi fete respectabile, sau 
cum ar fi putut naşte şi să-şi ascundă durerile31. 

Ambrozie, nemulţumit de judecata lui Syagris, dar şi de slăbiciunea lui 
în faţa anumitor persoane influente, după cum singur i-ar fi mărturisit într-o 
                                                 
25 Ambrozie 1994, p. 37. 
26 Ibidem, p. 38. „[…] n-ai păstrat în scrisul tău nici cel mai mic respect pentru forma de 
exprimare”. 
27 Ibidem, p. 41. 
28 Ibidem, p. 40. 
29 Ibidem, p. 41. 
30 Ibidem, p. 39. 
31 Ibidem, p. 40. 
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scrisoare, a hotărât, la cererea Indiciei, să reia judecata. Unele persoane din 
Verona şi Milano, scria el, credeau că „defăimarea are alte cauze”32. Să nu 
uităm că Indicia locuise la Roma, în casa lui Ambrozie, cu sora lui, 
Marcellina, care la rândul ei alesese viaţa ascetică şi fusese consacrată în anul 
350 de papa Liberius33. Indicia nu era o oarecare, era cunoscută chiar de 
apropiaţi ai lui Ambrozie, de multă lume din Verona, care puteau depune 
mărturie în favoarea nevinovăţiei ei, ceea ce însemna că avea deja o reputaţie 
foarte bună. Episcopul Milanului a luat povara de pe umerii lui Syagrius, 
precum scria, şi a rejudecat cazul. Au fost chemaţi acuzatorii, dintre care 
unii s-au eschivat, iar alţii au fugit. Le-au fost cerute mărturii Marcellinei, 
surorii Indiciei şi doicii acesteia. Ele o considerau nevinovată şi în 
declaraţiile lor au vorbit despre cuminţenia şi sfinţenia fecioarei34. Astfel, 
Ambrozie a declarat-o nevinovată, iar pe cei care au acuzat-o i-a pedepsit 
după canoanele Bisericii pentru mărturie mincinoasă. Ei au fost 
excomunicaţi, cu posibilitatea de a se întoarce în rândul creştinilor doar dacă 
îşi vor îndrepta greşeala şi se vor căi35. 

Promovarea fecioriei a întâmpinat numeroase proteste şi neîncredere. 
A fost greu de acceptat ideea că o tânără putea refuza căsătoria şi naşterea 
de copii. Viaţa unei femei era constrânsă de credinţele mai vechi, care o 
considerau responsabilă de dorinţele pe care bărbatul le avea pentru ea. 
Alegând această cale, a ascezei şi castităţii, multe femei sau tinere fete au 
demonstrat că erau capabile să trăiască după anumite principii morale şi să 
devină egale bărbatului sau chiar să-l depăşească. 

În pofida piedicilor, creştinismul a insistat foarte mult asupra acestui 
statut. Oamenii Bisericii au exercitat o influenţă suficientă asupra împăraţilor 
de după Constantin I cel Mare (324-337), încât au fost adoptate legi pentru 
protejarea fecioarelor. Împăratul Constantin al II-lea (337-361) a publicat la 
Roma o lege prin care erau pedepsiţi cei care răpeau o fecioară consacrată, 
dar fără să se specifice clar care era pedeapsa. O lege similară a fost dată 
pentru provinciile Italia şi Africa36. În Codul Theodosian era prevăzută 
pedeapsa capitală pentru cei care răpeau fecioare consacrate şi le obligau să 
se căsătorească37. În anul 458, împăratul Marcian (450-457) a emis un edict 
prin care fecioarelor consacrate le erau conferite anumite drepturi38. 

În secolele care au urmat, mai ales în Occident, atât fecioria şi 
castitatea, cât şi confruntarea acestora au demonstrat că în practică trupul şi 
                                                 
32 Ibidem, p. 41. 
33 Ibidem, p. 42. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 43. 
36 Nathan 2000, p. 131. 
37 Theodosien 2009, p. 117-119. 
38 Ibidem. 
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sufletul nu erau uşor de separat. Examenul medical a fost soluţia credibilă 
care putea certifica starea fizică a unei fecioare.  

Discursurile marilor teologi şi astfel de exemple cum a fost cel al 
Indiciei, nu au reuşit să schimbe întru totul mentalitatea oamenilor, nici 
atunci şi nici în secolele următoare. Întotdeauna s-a păstrat o suspiciune faţă 
de fecioară, iar când era cazul, s-au pretins dovezi speciale39 care să convingă 
opinia publică de nevinovăţia ei. 
 
 

Changing Attitudes towards Women in the Late Fourth Century: 
St Ambrose of Milan on the Defence of a Virgin  

 
(Abstract) 

 
Christianity has attempted to introduce significant changes in the status of women. An 
abstinent life gave a virgin a superior position in the Christian community. During the early 
stages of Christianity the institution of virginity was not yet fully formed, unlike that of the 
widow: there were only the efforts of some individuals to live without sexual intercourse. 
Gradually, this way of living became an institution of the Church, which allowed virgins to 
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