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Mircea Duțu, Pilat din Pont, judecătorul lui Iisus,
București: Editura Neverland, 2018, 192 p.

Dacă ne raportăm la procesele juridice 
din întreaga istorie universală putem afi r-
ma, ără a greși, că a existat unul care le 
întrece pe toate prin dimensiunile sale și 
prin importanța sa. Acela este procesul lui 
Iisus, fi ul lui Dumnezeu, care a fost în ace-
lași timp Dumnezeu și Om, și care a rămas 
de-a lungul a două mii de ani fi gura cen-
trală a Universului. Despre acest proces nu 
avem foarte multe izvoare istorice, „Biblia” 
constituind unul dintre cele mai importan-
te surse în acest sens. Mai mult decât atât, 
există și unele scrieri apocrife referitoare 
la acest subiect, analizate sau dezvoltate de 
diferiți autori din mai multe părți ale con-
tinentului. 

Un erudit jurist român contemporan, 
Mircea Duțu, a realizat o lucrare de speci-
alitate istorico-juridică, referitoare la pro-
cesul lui Iisus și, în special, la judecătorul 
lui Mesia, Pilat din Pont. Cartea pe care ne 
propunem să o recenzăm în cele ce urmează are titlul sugestiv „Pilat din Pont, jude-
cătorul lui Iisus”. Autorul este avocat, profesor universitar, cu numeroase contribuții 
în domeniul dreptului, în special al dreptului mediului, al dreptului urbanismului, al 
istoriei instituțiilor judiciare românești și al istoriei religiilor. Printre cărțile sale din 
domeniul juridic amintim: „O istorie a avocaturii române” (2000); „Istoria Baroului 
din București” (2006); „Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție” (2007) etc. În seria 
proceselor juridice pe care autorul menționat a realizat-o, se numără și cărțile inti-
tulate „Procesul lui Iisus” (2008); „Procesul Apostolului Pavel” (2009). Prezenta carte 
își propune abordarea din punct de vedere istoric și juridic atât a procesului lui 
Iisus, cât și, mai cu seamă, a celui care i-a fost judecător și care l-a trimis la moarte, 
Pilat din Pont. Cartea de față cuprinde cinci capitole, postfața și o bibliografi e selec-
tivă, redând cu informații bogate și importante contextul istoric, politic și social al 
perioadei în care Pilat și-a exercitat atribuțiile ca prefect roman al provinciei Iudeea, 
în vremea Mântuitorului Iisus.

În primul capitol intitulat „Un prefect roman la capătul lumii (romane)”, Mircea 
Duțu încearcă să creeze cadrul politico-istoric al Iudeii, provincie afl ată sub admi-
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nistrație romană și arată cum Pilat a ajuns să fi e guvernator al acesteia. Printr-o 
prezentare bine documentată afl ăm că în perioada în care Pilat era trimis în Iudeea 
ca prefect roman (în anul 26 d.Hr.), la Roma împărat era Tiberius Iulius Caesar 
(14-37 d.Hr.), cel care avea să și emită decretul trimiterii acestuia în regiunea re-
spectivă. Așa cum menționează Mircea Duțu, de la anul 6 d.Hr., când a fost insta-
urată guvernarea imperială directă și până la războiul total cu evreii, pe parcursul 
a aproximativ 60 de ani, Iudeea a fost condusă de 14 guvernatori. Doar între anii 
41-44 d.Hr. Agripa i-a întrerupt această continuitate, protagoniștii (aici referindu-se 
la guvernatorii romani ai provinciei) fi ind împărțiți în două grupe: prefecți (între 6 
și 41 d.Hr.) și procuratori (44-67 d.Hr.), Pilat, fi ind cel de-al cincilea prefect roman 
al provinciei Iudeea. (pp. 7-24)

De-a lungul timpului au existat câteva neclarități cu privire la titulatura lui Pilat, 
astfel încât unii îi atribuiau calitatea de procurator, alții de prefect, însă s-a dovedit 
faptul că, în perioada răstignirii lui Iisus, doar prefecții romani dețineau prerogativa 
aplicării pedepsei capitale, în numele împăratului. Lucrurile aveau să capete o nu-
anță de claritate abia prin secolul XX când, în anul 1961, s-a descoperit o inscripție 
în Cezareea de către niște arheologi italieni care atestă calitatea de prefect al Iudeii 
a lui Pilat (p. 24). Mircea Duțu afi rmă că după unii autori, Pilat ar fi  avut o dublă 
calitate, reunind practic atât funcția de procurator, cât și pe cea de prefect, fi ind 
responsabil astfel de problemele fi nanciare, respectiv de cele politice și militare (p. 
24). De altfel, tot istoricul Flavius Josephus, citat de Mircea Duțu, sublinia faptul 
că primul prefect al Iudeei, Coponius „a fost trimis…   ca să aibă puterea supremă…   
asupra evreilor” (Antichități iudaice, XVIII, 1, I.) (p. 27). Această putere supremă, în 
explicația autorului, era conferită în baza „imperiumului” acordat de împărat, ceea 
ce însemna că guvernatorul deținea prerogativa puterii absolute în administrație, 
puterea de jurisdicție, de apărare militară a provinciei și de menținere a ordinii pu-
blice. În acest sens avea și „ius gladii” (dreptul sabiei), cu alte cuvinte avea dreptul 
de viață și de moarte asupra supușilor săi (p. 27). În capitolul al doilea, intitulat 
„Faptele lui Pilat”, autorul scoate în evidență evenimentele la care Pilat a luat parte 
odată cu stabilirea în Iudeea și de a cărui calitate (prefect al Iudeei) sunt legate. 
Astfel, se redau în ordine cronologică: „incidentul portretelor împăratului” (26 sau 27 
d.Hr.), „revolta apeductului”, „pilda galileenilor, procesul lui Iisus” (30 d.Hr.), „proble-
ma scuturilor votive aurite și reprimarea revoltei samaritenilor” (36 d.Hr.). Episoade 
cu referire la Pilat se mai găsesc și în „Biblie” (Luca 13, 1-3), respectiv în scrierile lui 
Tacit. (pp. 31-32)

Mircea Duțu se folosește în acest al doilea capitol o serie de fragmente scrise de 
istoricul Flavius Josephus, desprinse din „Războiul iudaic, II, 9, 2-3 și „Antichități 
iudaice, XVIII, 3,1) care descriu cu amănunte perioada petrecută de Pilat ca guver-
nator al Iudeei. Acest capitol este cel mai cuprinzător și tratează într-o manieră 
extinsă împrejurările procesului lui Iisus și rolul jucat de Pilat în acel moment de 
cotitură al întregii lumi. Acesta a fost și continuă să fi e văzut ca o persoană foarte 
controversată. Autorul ne spune că în acele vremuri Pilat a intrat pentru prima 
dată în confl ict cu autoritățile iudaice, întrucât a vrut să construiască un apeduct, 
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prin care să ducă apa la Ierusalim, din banii tezaurului sacru. Astfel, Pilat s-a lovit 
imediat de refuzul și revolta populației. N-a ezitat însă să utilizeze forța în reprima-
rea ostilităților, după cum indică autorul citat: „Imaginea care se degajă din aceste 
întâmplări ne arată un Pilat dur și ferm, nu însetat de sânge, dar hotărât să recurgă 
la forță pentru reprimarea tulburărilor publice” (p. 47). Acesta avea să devină tot mai 
controversat, odată cu trecerea timpului și a derulării evenimentelor. Încercând să 
evite orice acuzație și vină prin condamnarea la moarte a lui Iisus Cristos s-a absol-
vit simbolic de vină, prin „spălarea pe mâini”, lucru care a dus la multe critici dar 
deopotrivă și la atragerea unor simpatizanți. Autorul încearcă să mai sublinieze în 
acest al doilea capitol câteva dintre cele mai importante puncte din desășurarea 
procesului nedrept intentat lui Iisus. Se evidențiază astfel data procesului, însă acest 
lucru se arată difi cil de realizat, pentru că această dată nu poate fi  stabilită cu exac-
titate, existând și în acest caz mai multe versiuni. Totuși, cea mai credibilă ipoteză 
în acest sens, în viziunea profesorului Duțu indică data de 7 aprilie, anul 30 d.Hr. 
(după calendarul creștin), respectiv 14 Nissan, ajunul Pesah-ului, din anul 3790 de 
la facerea lumii (după calendarul ebraic) (pp. 54-55). Cu privire la locul desășurării 
judecății, se cunoaște, cu exactitate, faptul că reședința ofi cială a procuratorilor și 
prefecților Iudeei era în Cezareea Maritimă, oraș ridicat între anii 22-20 î.Hr., de că-
tre regele Irod cel Mare, astfel cel mai probabil, procesul propriu zis a avut loc în pa-
latul lui Irod cel Mare, un imens edifi ciu, situat în nord-vestul Ierusalimului (p. 58).

În privința legii aplicabile, Mircea Duțu arată că nu există documente ofi ciale 
referitoare la jurisdicția romană în provincia Iudeea, dar se poate reconstitui pro-
cedura pe baza analogiei, deoarece legea romană se aplica și în alte provincii ale 
imperiului, după cum există informații și documente ofi ciale. În acest context, le-
gislația iudaică nu era acceptată. Prin urmare, iudeii nu puteau emite sentințe, cu 
atât mai mult condamnări la moarte, însă demersul lor putea fi  considerat, cel mult, 
ca un denunț, dacă acesta respecta temeiurile de drept penal roman. În acest sens, 
lucrurile s-au complicat, pentru că Iisus putea fi  condamnat doar după legea iudai-
că (de facto – de fapt), sau mai bine zis doar în concepția mai marilor preoți care îl 
voiau mort „Noi avem lege și după legea noastră el trebuie să moară, că s-a ăcut pe 
sine Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 19, 7). Ca situație de iure (de drept), iudeii nu aveau 
acestă prerogativă, după cum ei înșiși afi rmau „Nouă nu ne este îngăduit să omo-
râm pe nimeni!” (Ioan 18, 31). Aceasta deoarece ei se afl au sub stăpânire romană și 
trebuia să se supună legilor imperiului, iar pedeapsa cu moartea putea fi  pronunțată 
doar de către Pilat, ca reprezentant al puterii romane, în virtutea „ius gladii”. Cea 
mai revelatoare afi rmație în viziunea autorului este cea a lui Pilat însuși, care-i 
spune lui Iisus: „Nu știi că putere am să te eliberez și putere am să te răstignesc?” 
(Ioan 19, 10). Totuși, în ciuda puterii cvasinelimitate de care benefi cia, Pilat se gă-
sea într-o situație foarte incomodă. În defi nitiv, Pilat s-a izbit de o problemă ără 
precedent. Nu găsea acuzele aduse de evrei lui Iisus ca fi ind fondate juridic și nu 
corespundeau incriminărilor din dreptul roman. De ce? – pentru că Iisus era acuzat 
inițial de multe lucruri rele – „Dacă Acesta n-ar fi  răuăcător, nu ți L-am fi  dat ție” 
(Ioan 18, 29-30); „Iar arhiereii îl învinuiau de multe” (Marcu 15, 3). În aceste condiții 
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Pilat nu putea fi  convins că acuzele care i se aduc lui Iisus ar fi  de competența sa, 
dar ulterior iudeii au început să marșeze pe altă acuzație, mult mai perfi dă, care 
ar fi  intrat cu succes sub incidența legilor romane: lezmajestatea „săvârșită prin 
pretenția lui Iisus de a fi  „rege al iudeilor” (p. 70). Prin acest delict se ajungea la sub-
minarea autorității cezarului de la Roma – cel puțin asta încercau să afi rme iudeii. 
Dimensiunea procesului se transforma, din una religioasă în una politică. În aceste 
condiții, arată profesorul Duțu, că nici de această dată Pilat nu putea să-l găsească 
vinovat pe Iisus, deoarece împărăția de care vorbea „fi ul Omului”, nu era din „lumea 
aceasta”, așadar autoritățile romane nu aveau motiv să se teamă de vreo subminare 
a autorităților romane. Urmează astfel o serie de declinări de competență, prin care 
Pilat încerca să se sustragă de la a-l judeca el pe Iisus, acesta din urmă fi ind trimis la 
Irod Antipa, după care a revenit din nou la Pilat. Autorul mai pomenește de inter-
vențiile Claudiei Procula, însă nu există surse ofi ciale în acest sens, decât relatarea 
în Sfi ntele Evanghelii a unei femei, ca fi ind soția lui Pilat, din Evanghleia apocriă a 
lui Nicodim și a tradiției creștine ulterioare (p. 78).

În cele din urmă se ajunge la momentul de cotitură al istoriei: împlinirea 
Evangheliei pe de o parte – și lipsa de fundament juridic a condamnării la moarte a 
lui Iisus, pe de altă parte. Pilat cedează mulțimii care îl voia mort pe Iisus, în ciuda 
faptului că, așa cum citează autorul din codul lui Iustinian, „Când poporul strigă, nu 
trebuie ascultat; nu trebuie luat în seamă glasul lui câ vrea ca un vinovat de crimă 
să fi e pus în libertate sau ca un nevinovat să fi e condamnat” (p. 82). După mai multe 
discuții în literatura de specialitate, autorul M. Duțu conchide cu privire la gestul 
lui Pilat de a-l trimit pe Iisus la moarte, prin predarea în mâinile evreilor că „se 
cuvine, așadar, a califi ca hotărârea lui Pilat ca o sentință de condamnare la moarte 
propriu-zisă, în baza considerării faptelor lui Iisus drept crimă de lezmajestate, în 
urma unei proceduri conformă dreptului roman în vigoare. Responsabilitatea juri-
dică îi revine astfel acestuia; complicitățile de ordin moral, profunde și importante 
trebuie căutate în altă parte” (pp. 93-94). Într-adevăr, credem că lui Pilat îi revine nu 
numai responsabilitatea juridică, dar și responsabilitatea morală. Făcând abstrac-
ție de împlinirea Scripurii, în virtutea legii și a dreptului roman, Pilat a judecat în 
mod arbitrar, a cedat presiunii mulțimii și a forțat condamnarea lui Iisus la moarte, 
deși, în mod categoric, trimiterea la moarte a lui Cristos nu avea niciun fundament 
juridic. Lezmajestatea la care se ăcuse referire nu era de ordin material, concret, 
specifi c lumii acesteia, și de a pune în pericol autoritatea cezarului. De altfel, Pilat 
însuși spusese cu puțin timp înainte că are puterea de a-l elibera și de a-l condamna 
pe Iisus. Mai mult decât atât, profesorul Duțu evidențiază și atitudinea nepotrivită a 
celor care-l anchetau pe Iisus, lovindu-l și batjocorindu-l, deși „lovirea inculpatului 
era interzisă de lege, iar producerea ei ne poate demonstra și confi rmă ipoteza că în 
fața lui Anna a fost vorba de o cercetare cu titlu particular, nu ofi cial” (p. 95), dova-
da schimbării repetate de competență juridică.

Executarea sentinței urma să se facă prin răstignirea pe cruce, unul dintre cele 
mai dureroase și mai crude moduri de pedeapsă, după cum afi rma și Cicero, citat de 
autor (p. 96). Trebuie amintit și faptul evidențiat de autor că limba vorbită la proces 
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era limba latină, ca limbă ofi cială. În concluzii autorul ridică întrebarea, nelămurită 
încă, dacă au fost două procese judiciare sau unul singur – judecata Sanhedrinului 
– care, având competențe restrânse, nu putea pronunța condamnarea la moarte, 
ci putea, eventual, formula o sesizare către tribunalul roman, competent să judece 
și să condamne la moarte și judecata lui Pilat. De altfel, părerea autorului este una 
concludentă, referindu-se la acest aspect – „Pe fond, a existat o sigură judecată: cea 
a unui evreu curajos, care a înfruntat în numele convingerilor și învățăturilor sale, 
deopotrivă autoritățile religioase ofi ciale și pe cele civile de ocupație. Prin faptele și 
mesajul transmis el a determinat nașterea, în cadrul iudaismului, a unei noi religii: 
creștinismul” (p. 104). Ca fapt istoric, procesul lui Iisus, după cum arată autorul, s-a 
desășurat în conformitate cu procedura romană, infracțiunea și pedeapsa erau pre-
văzute de dreptul roman, iar executarea prin crucifi care era conformă cu normele 
din perioada respectivă. Cu toate acestea, nu cred că ne putem îndoi de comiterea 
celei mai mari erori judiciare (eroari voite – un paradox) din istorie: condamnarea 
unui nevinovat, pentru motivul de a se pretinde și de a fi  Fiu al lui Dumnezeu. Deși 
în repetare rânduri Pilat a încercat să-l prezinte mulțimii pe Iisus ca nevinovat, în 
cele din urmă cedează presiunilor și, putem spune, cu lașitate și ără onoare îl arun-
că în mâinile acesteia. 

Pilat din Pont are o „imagie în oglinzi” în mentalitatea colectivă a popoarelor 
de-a lungul secolelor, de unii văzut ca sfânt (Biserica etiopiană) (p. 125), de alții 
văzut ca un laș și incompetent sau ca „o brută politică simplistă și ără scrupule”, 
după cum arată Mircea Duțu. Autorul mai prezintă și alte fapte istorice legate de 
Pilat, cum ar fi , de pildă, „problema scuturilor votive aurite – scuturi realizate în 
onoarea cezarului, dar problematice pentru Pilat din pricina evreilor” și înlocuirea 
sa din funcție (pp. 110-111, 140). În capitolul al treilea al lucrării, intitulat „Ieșirea 
din istorie, intrarea în legendă”, autorul abordează sfârșitul guvernării lui Pilat din 
Pont în Iudeea și întoarcerea sa la Roma. Încă nu se știe cu exactitate cum s-a înche-
iat cariera lui Pilat și nici cum acesta a murit, existând mai multe versiuni și în acest 
sens pe care autorul le descrie amănunțit. 

Cel de-al patrulea capitol „În memoria timpurilor”, Mircea Duțu evidențiază o 
serie de sintagme sau opinii care îl vizau pe Pilat. Acestuia i se alcătuiesc mai multe 
portrete: „Un gauleiter cinic, o brută politică simplistă”, „corupt și crud ără limite”, 
„brav magistrat”, sunt doar câteva dintre opiniile formate în timp, în diferite culturi, 
pe care autorul ni le prezintă. De altfel, Pilat este prezent și în literatură, având o 
bogată reprezentare: Anatol France – „Procuratorul Iudeei”; Maurice Laurentin – 
„Romanul lui Ponțiu Pilat”; Jean du Parc – „Doamna Pilat”; Elena Bono – „Văduva 
lui Pilat”; Roger Caillois – „Ponțiu Pilat” etc., sunt doar câteva dintre cărțile selectate 
dintr-o lungă listă bibliografi că.

Următorul capitol, „Oameni și instituții”, autorul vorbește despre contextul so-
cio-cultural al acelor timpuri, despre lăcașurile de cult și/sau unele personaje isto-
rico-spirituale, cum este cazul arhiereilor Caiafa și Anna, Tiberius – cezarul Romei, 
Irod Antipa, Iuda „trădătorul” lui Iisus, care au legătură cu evenimentele cercetate. 
În cartea sa, autorul mai expune un tabel cronologic al principalelor evenimente 
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de dinainte și de după judecarea și răstignirea lui Iisus. Ca bibliografi e, profesorul 
Duțu utilizează cărți ale unor autori străini, în special din Franța, dar se folosește și 
de scrierile antice menționate mai sus, și, bineînțeles, de „Biblie”. Așadar, volumul 
prezentat, deși conține termeni de specialitate și utilizează, pe alocuri un limbaj 
juridic, consider că este destinată atât specialiștilor din diferite domenii, dar și celor 
care doresc să-și aprofundeze cunoștințele despre acel mare eveniment. Ea repre-
zintă o analiză interdisciplinară în care juridicului i se alătură contextele istoric, 
social, economic, cultural, teologic și fi losofi c. Pe cale de concluzie, putem spune că 
lucrarea profesorului Mircea Duțu este binevenită și necesară, în condițiile în care 
avem de-a face cu cel mai important episod juridic din istoria universală: „judecata 
și moartea lui Iisus Cristos”. Mai mult decât atât, literatura de specialitate cu privire 
la acest fenomen nu este foarte bogată, cel puțin în România, astfel că demersul 
interdisciplinar profesorului Duțu aduce o notă de claritate și de înțelegere asupra 
judecății celui care i-a fost judecător Mântuitorului. Pe lângă Sfânta Evanghelie, 
un asemenea demers are menirea de a face mai inteligibilă perioada și contextul 
socio-politic, istoric și cultural din vremea lui Iisus Cristos. 

Credem că putem întări acest argument ăcând o comparație cu o altă carte foar-
te utilă și interesantă referitoare la această temă, cea a lui Paul Johnson, „Viața lui 
Isus povestită de un credincios”,1 o carte care însă se cam mărginește la o perspectivă 
pur teologală. În acest sens, cartea juristului Mircea Duțu are menirea de a explica 
mai pe îndelete contextul istoric și juridic, în care Mântuitorul a fost judecat și 
condamnat la moarte și rolul principal avut de Pilat din Pont în toate aceste eveni-
mente. Desigur, cum autorul însuși afi rma în postfața cărții, acest demers nu poate 
lămuri pe deplin toate perspectivele acestui uriaș eveniment care, la urma urmei, 
într-o anumită măsură, a fost și va rămâne o taină.

Mihai NEGUSTOR
 

1 Paul Johnson, Viața lui Isus povestită de un credincios, traducere de Liliana Donose Samuelsson, 
București: Editura Humanitas, 2010.


