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EDICTUL DE LA MEDIOLANUM: CONTEXT ŞI CONSECINŢE
Începând cu secolul al ill-lea, pacea Imperiului
Roman începe să fie tulburată de o serie de
evenimente, care se extind, cuprinzând întreg edificiul
lumii romane. Criza acestei perioade afectează
profund şi ireversibilul hnperiu Roman, determinând
dezechilibre majore în toate domeniile. O serie de
istorici moderni caracterizează sec. al Iii-lea drept
veacul anxietăţii", ceea ce concordă cu afirmaţiile
"
istoricului antic Aurelius Victor, care vorbeşte despre
starea de tristeţe şi disperare" ce a cuprins pe
"
supuşii Imperiului în această perioadă de sfârşit de
secol 1111.
Criza Imperiului afectează profund autoritatea
împăratului. Neîncrederea faţă de împărat se
manifestă şi sub forma unei lipse de entuziasm faţă
de vechile credinţe şi practici religioase romane,
care se dovedesc neputincioase în acţiunile de
salvare a Imperiului. Împăratul este depozitarul
puterii care reunea, în egală măsură, comanda
armatei, funcţie esenţială a imperatorului, şi puterea
juridico-legislativă. În acelaşi timp, împăratul era
pontifex maximus, ceea ce-i conferă autoritatea
supremă şi controlul religiei romane şi al marilor
corpuri religioase2 • Dar realităţile lumii romane s
au modificat profund, edificiul statului roman creat
de Octavian Augustus devenind anacronic. Zeii romani îşi dovedesc neputinţa în acţiunea de
salvare a Imperiului. Locuitorii statului roman încep să caute în alte practici realizarea lor
religioasă. Situaţia este uşurată de toleranţa manifestată de autorităţile romane în problemele
religioase. Spre sfârşitul sec. al III-lea, împăratul Aurelian (270-275) introduce, ca religie de
stat, cultul Soarelui (SOL INVICTUS). Aurelian intuieşte importanţa unei teologii solare, de
structură monoteistă, pentru asigurarea unităţii Imperiului. Soarele este marele zeu şi împăratul,
identificându-se cu el se afirmă ca PANTOCRAT OR, stăpân al universului3. Secolele al Iii-lea
şi al !V-lea înregistrează avântul tendinţelor monoteiste şi universaliste, fapt ce demonstrează
fascinaţia exercitată, în rândul gânditorilor greci şi romani, de „noţiunea Unului şi de mitologia
Unităţii"4• Preluată din panteonul oriental, această religie este ultima religie de stat, oficială,
proclamată de autorităţile romane înainte de instaurarea dominaţiei creştinismului5•
Mulţi cetăţeni ai Imperiului se îndepărtează de vechile practici religioase, îndreptându-se

1

Ibidem.

2

Jean Carpentier, Francois Leburn, Istoria Europei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 70.

3

Pierre Gri.mal, Civilizaţia romană, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 83.

4

Mircea Eliade, P. Culianu, Dicţionar al religiilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 375.

5

Imanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie pftnă în anul 2000, Ed. All, Bucureşti, 2002, p. 143.

* apostol - în sens strict, cuvântul apostol (în greacă ,,mesager") îi desemnează pe cei

doisprezece discipoli ai lui Iisus Hristos. Cel mai cunoscut este Sfântul Apostol Petru, primul
conducător al Bisericii de la Roma. Pavel nu a făcut parte dintre cei doisprezece, dar este considerat

şi el apostol, deoarece a fost „trimis" să predice cred inţa în ţinuturile păgânilo1·.
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spre una nou apărută: creştinismul. În primele două secole ale erei creştine, creştinismul se
constituie ca un cult, relativ bine organizat. Biserica are deja o structură organizaţională
unitară, care cuprinde episcopi, diaconi şi preoţi. Fără a insista prea mult, trebuie amintit, fie
şi în treacăt, rolul apostolului* Pavel în răspândirea creştinismului. Meritele sale pot fi rezumate
în câteva rânduri. Pune bazele primelor comunităţi creştine în Europa. A emancipat creştinismul
de iudaism. Fixează Învierea în centrul mesajului creştin, încheindu-şi activitatea la Roma,
unde sfârşeşte executat, din ordinul împăratului Nero, în anul 62 (64? sau 67?). Mircea Eliade
îl numeşte geniul ideologic al creştinismului"6• Difuzarea creştinismului în lumea romană este
"
rezultatul unor împrejurări favorabile: existenţa unui stat universal, pace şi ordine, amestec şi
apropiere de popoare şi idei, unificare culturală, o limbă înţeleasă mai peste tot7. În primele
două secole ale erei creştine, creştinismul a suferit puţine persecuţii. Până spre anul 250,
persecuţia este mai ales locală, sporadică şi, doar arareori, rezultatul unei politici organizate de
autorităţile romane. Persecuţiile organizate în rândul creştinilor sunt declanşate în timpul
,,împăraţilor soldaţi" (235-384). Ele sunt determinate de refuzul creştinilor de a se supune
cultului imperial şi de a efectua serviciul militar8. Cu siguranţă, autorităţile romane invocă şi
alte motive, mai puţin evidente. Având în vedere importanţa cultului împăratului, în asigurarea
unităţii imperiului, refuzul creştinilor de a adopta acest cult constituie motivul esenţial al
persecuţiilor. Cultul împăratului este de origine orientală. El este dovada respectului supuşilor
faţă de împărat şi are, prin urmare, un caracter politic. Creştinii refuzau să ofere tămâie pe
altarele închinate împăratului roman, practică legată, în minţile romanilor din perioada
imperială, de "binele statului". Mai mult chiar, creştinii afirmă că adevăratul lor stăpân este
Iisus Hristos, nu împăratul. Refuzul este considerat un act de impietate9• Cultul împăratului este
asociat cu asigurarea păcii în hotarele imperiului (pax romana). Refuzul creştinilor de a practica
acest cult îi face vinovaţi, în ochii autorităţilor romane, de toate problemele Romei. Orice
calamitate abătută asupra imperiului (cutremure, inundaţii, vreme rea, furtuni) este atribuită
creştinilor, care, prin dispreţul lor faţă de zei, aduc mânia acestora asupra romanilor10•
Începutul persecuţiilor organizate nu are efectul scontat. Dimpotrivă, ele contribuie la agravarea
problemelor interne, întărind în schimb creştinismul. Persecuţiile aduc în atenţia locuitorilor
imperiului noi valori care contribuie la răspândirea acestui cult: forţa morală a creştinilor în
faţa torturii şi a morţii, solidaritatea lor excepţională (comunitatea ia asupra ei sarcina îngrijirii
bătrânilor, a văduvelor şi a orfanilor).
Esenţa crizei imperiului la sfârşitul sec. al Iii-lea poate fi considerată ca rezultat al lipsei
de autoritate a împăratului şi al declinului cultului imperial. Geniul politic al lui Diocleţian (284305) constă în puterea de a înţelege nevoia refacerii autorităţii împăratului. Toate reformele
sale vizează, în primul rând, întărirea autorităţii împăratului. La baza noului edificiu statal se
află absolutismul monarhic. Ctitorind un stat nou, Diocleţian înţelege, ca şi Augustus, să-l aşeze
sub ocrotirea religioasă a zeilor tradiţionali romani. Diocleţian realizează, totodată, că vastul
Imperiu Roman nu poate fi condus eficient de un singur om. Fără a împărţi teritorial imperiul,
Diocleţian îşi asociază un vechi camarad de arme, pe nume Maximian, încă din primul an de
domnie. Evoluţia lumii romane de până atunci dovedeşte că statul roman se delimitează în
două mari zone distincte geografic, economic, cultural şi lingvistic: Occident şi Orient. Diocleţian
se stabileşte în Orient, la Nicomedia, iar Maximian în Occident, la Mediolanum. Capitala
oficială a statului rămâne Roma. Credincios vechilor practici religioase, Diocleţian se pune sub
protecţia lui Jupiter, iar Maximian este asemuit cu Hercule (fiul lui Jupiter)11 • Cei doi împăraţi
se consideră sacri. Multiplele probleme cu care se confruntă îi determină, în anul 293, să
Mircea Eliade, P. Culianu, op. cit. , p. 100.
Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, val. I, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 41.
8 Imanuel Geiss, op. cit., p. 139.
9 I. Rămureanu, op. cit., p. 102; Earle E. Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, Societatea
Misionară Română, 1992, p. 83.
10
I. Rămureanu, op. cit., p. 102.
"
1 1 * tetrarhia (în greacă "conducerea celor patru ) desemnează forma de conducere inaugurată
de împăratul Diocleţian în anul 293. Conducerea imperiului era asigurată de un împărat cu rol
principal, numit Augustus, care era asistat de un împărat cu rol secundar, având titlul de Caesar,
pentru fiecare jumătate a imperiului.
6
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transforme diarhia în tetrarhie*. Fiecare dintre cei doi Auguşti îşi asociază la domnie câte un
Caesar: Constantius Chlorus, în Occident, şi Galerius, în Orient. Tetrarhia are ca ţel divizarea
sarcinilor puterii, permiţând unei persoane imperiale să fie prezentă, concomitent, pe toate
fronturile. Tetrarhia constituie totodată şi un sistem teologic. Toţi conducătorii din această
perioadă sunt reprezentaţi pe monedele lor, cu creştetul înconjurat de o coroană radială, fapt
ce exprimă pretenţia lor de a fi consideraţi divinităţi solare12• Sol Invictus este asimilat unei
divinităţi supreme ale cărei puteri sunt delegate unei mulţimi de divinităţi13• Celor patru
conducători ai statului, colegi între ei dar ierarhizaţi, le aparţine puterea romană. Ei sunt
consideraţi reprezentanţi ai „naturii divine" pe pământ. Împăraţii nu mai sunt doar .,princeps"**,
ei sunt „domini". În acest sistem, împăraţii trebuie trataţi aproape ca „figuri sacre, iar revoltele
împotriva lor trebuie considerate sacrilegii"14• Tot ceea ce vine în contact cu ei devine sacru.
„Locuiesc în palatul sfânt, dorm în iatacul sfânt, li se oferă sacrificii şi libaţii ca unor zei, au
temple şi statui pentru a fi adoraţi"15• Cei patru sunt domini et Dei" (stăpâni absoluţi şi zei),
"
cărora toată lumea le datorează „adoratio", ceea ce presupune îngenuncherea în faţa lor.
Eticheta la curte devine foarte strictă, complicată şi ierarhizată după moda persană. Orice
apariţie în public se desfăşoară după un ceremonial obişnuit despoţilor din Orient. Împăraţii,
gătiţi cu haine de purpură, având sceptrul în mână şi diadema pe cap, vin însoţiţi de o suită
numeroasă, iar cei prezenţi au obligaţia să cadă în genunchi pentru a-i adora ca pe zei16•
Diocleţian deschide drum influenţelor orientale în structurile politice ale statului roman. Este
prima mare integrare a lumii orientale în ansamblul ideologiei romane. Sinteza începută la
nivelul structurilor de putere ale Imperiului Roman continuă vreme de câteva secole, asigurând
Romei supravieţuirea.
Singura forţă care se opune cultului împăratului este, aşadar, biserica creştină. Ambele
aspecte (cultul împăratului şi creştinismul) aveau să se impună în faţa Romei. Deocamdată ele
se exclud, pentru ca, numai peste câteva decenii, să se reconcilieze şi să pună umărul la
salvarea Imperiului Roman.
Timp de nouăsprezece ani, Diocleţian se arată tolerant cu creştinii. Dar pacificarea
imperiului, prin unificarea popoarelor în jurul cultului împăratului şi a tradiţiilor cultural
religioase ale Romei antice, îl determină să vadă, în adepţii creştinismului, principalul obstacol.
Redresarea economică a Imperiului permite refacerea templelor, iar reorganizarea armatei este
însoţită de reactualizarea vechilor rituri şi sacrificii din taberele militare. Acţiunile permit
tetrarhilor să constate cât de mult se diminuase interesul romanilor şi, mai ales, al creştinilor,
un ritual în
pentru aceste credinţe. Ziua de 23 februarie 303 (sărbătoarea Terminalia onoarea zeului frontierelor) este aleasă ca dată de începere a persecuţiei care avea drept scop
eliminarea religiei şi a credincioşilor creştini17• O serie de istorici atribuie această schimbare de
atitudine a lui Diocleţian pe seama influenţei lui Galerius. Urmează alte trei edicte pe parcursul
anilor 303-304. Edictul din februarie 303 stipulează dărâmarea bisericilor creştine, arderea
cărţilor sfinte, interzicerea adunărilor, epurarea funcţiilor civile şi militare de creştini etc. Se
pare că Diocleţian a insistat să nu se ajungă la cruzimi, dar lipsa de toleranţă, resentimentele
acumulate în societatea romană, zelul soldaţilor în aplicarea măsurilor ordonate face ca, în
toiul evenimentelor, să se ajungă la crime18• Aplicarea edictului începe la Nicomedia, unde
biserica creştină era aşezată pe o colină, chiar în faţa palatului lui Diocleţian. În ziua de 23
februarie 303, soldaţii distrug uşile bisericii, pătrund înăuntrul ei, textele sfinte sunt arse,
obiectele de cult confiscate şi, în final, biserica dărâmată19• Copii ale edictului sunt trimise lui
Maximian şi Constantius Chlorus în Occident. Mărturiile timpului, scriitorii creştini, dar şi cei
** princeps - primul cetăţean al Romei.
Dumitru Tudor, Figuri de împăraţi romani, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p.

48.

12 Pierre Grimal, op. cit., p. 83.
13 C.M. Odahl, cp. rit., p. 42.
14 Ibidem, p. 59.
15 D . Tudor, op. cit., p. 53.
16 Ibidem, p. 60.
17 C.M. Odahl, op. cit., p. 73.
18 D
. Tudor, op. cit., p. 61.
19 C.M. Odahl, op. cit. , p. 77.
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păgâni, afirmă că execuţii, confiscări şi deportări au avut loc numai în teritoriile răsăritene,
administrate de Diocleţian şi Galerius. În Occident, aplicarea edictului se face cu mai multă
toleranţă, în special în teritoriile administrare de Constantius Chlorus. Eusebiu de Cezareea,
scriitor creştin contemporan evenimentelor, se exprimă în termeni plini de admiraţie la adresa
acestuia: „Constantius a fost unul dintre cei mai de seamă împăraţi ai timpului nostru. [ . . . ]
Constantius a fost singurul care a avut o înţelegere a lucrurilor [ . . .], acesta şi-a păzit mâinile
curate de pângărirea cu astfel de nelegiuiri. [ .. ] Constantius şi-a păstrat sufletul nepătat"20•
Dincolo de aspectul excesiv de laudativ faţă de tatăl viitorului împărat Constantin cel Mare,
informaţiile referitoare la politica acestuia nu pot fi lipsite de temei, fie şi numai pentru că
Eusebiu a scris panegiricul său la o dată apropiată evenimentelor prezentate, evenimente care
mai stăruie în conştiinţa contemporanilor.
Persecuţiile creştinilor iniţiate în anul 3 03 marchează începutul „Marii Persecuţii" a
Bisericii Creştine, dar şi o nouă perioadă de convulsii politice pentru imperiu. La 1 mai 3 05,
Diocleţian şi Maximian îşi anunţă, simultan, retragerea de la conducerea Imperiului. Galerius
şi Constantius Chlorus sunt ridicaţi la rangul de Augusti. Noii Caesari sunt: Maximin Daia şi
Severus. Se constituie, aşadar, a doua Tetrarhie21• Marele exclus din colegiul imperial este
Constantin, fiul cel mare al noului August din Occident, Constantius Chlorus. Lactantius afirmă
că majoritatea celor prezenţi la ceremonie se aşteptau ca el (Constantin) să fie numit caesar pe
lângă tatăl său sau pe lângă Galerius22• Această situaţie determină, probabil, plecarea sa
precipitată de la curtea din Nicomedia, unde se aflase vreme de doisprezece ani (2 93-305).
Eusebiu din Cezareea povesteşte că, asemeni marelui prooroc Moise, Constantin „şi-a aflat
scăparea în fugă". Unele surse vorbesc, totuşi, de acordul lui Galerius în legătură cu plecarea
lui Constantin din Nicomedia, pentru a se alătura tatălui său, care pregătea o campanie
militară în Britannia2.3.
Pretendenţii la o funcţie în colegiul imperial dezlănţuie şirul războaielor civile, care se
prelungesc până în anul 324, odată cu restabilirea unităţii Imperiului, sub autoritatea unui
singur împărat, Constantin cel Mare.
Este posibil ca evenimentele petrecute în perioada anilor 3 03 -3 05 să aibă un rol în
viitoarele acţiuni iniţiate de Constantin. Probabil că încercările lui Galerius de a-l îndepărta de
la funcţia de August, cam în aceeaşi perioadă în care a încercat să distrugă creştinismul, să
i fi determinat pe viitorul împărat să se identifice cu cei persecutaţi. Politica de toleranţă faţă
de creştini, promovată după ce ocupă funcţia de Caesar în Apus (în anul 3 06 Constantius
Chlorus moare), este mai mult o înfruntare a lui Galerius decât manifestarea unui interes
deosebit faţă de credinţa creştină. Este posibil ca apropierea să se fi produs şi datorită
convingerilor religioase pe care Constantin însuşi le împărtăşeşte. Înainte de convertirea sa,
Constantin este un credincios al cultului solar. Spre deosebire de împăratul Aurelian, pentru
care Sol lnvictus era zeul suprem, Constantin consideră soarele drept simbolul cel mai
desăvârşit al lui Dumnezeu24•
Prezenţa îndelungată la curtea lui Diocleţian îl aduce în contact cu măsurile iniţiate de
împărat şi, astfel, cunoaşte îndeaproape problemele cu care se confruntă Imperiul Roman.
Călătoria precipitată din Nicomedia, în provinciile din Apus, guvernate de părintele său (în
vara anului 3 05), îl face să realizeze diferenţele generate de atitudinile diferite faţă de creştini
în cele două regiuni ale imperiului. Constantin obţine puterea în vara anului 3 06. Grav bolnav,
Constantius Chlorus îi cedează acestuia simbolurile puterii imperiale, cu puţin timp înainte să
moară. Constantin este aclamat ca împărat de armată la 2 5 iulie 3 06, dată de la care se va
calcula începutul domniei sale şi care va deveni data de aniversare a ascensiunii sale la tron25•
.

20

Eusebiu din Cezareea, Scrieri, partea a II-a (Viaţa lui Constantin cel Mare), Ed. I.B.M. al B.O.R.,
Bucureşti, 1991, p. 69.
21 C.M. Odahl, op. cit. , p. 80.
22 Bertrand Lancon, Constantin cel Mare, Ed. Corint, Buc. , 2003, p. 17.
23 C.M. Odahl, op. cit., p. 85.
24 M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. II, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p.
375.
25 C.M. Odahl, op. cit., p. 86.
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Evenimentul se petrece în Britannia, pe locul unde astăzi se află catedrala gotică Sf. Petru din
York. Constantin este singurul împărat roman legitim aclamat de armată în această provincie26•
Este foarte posibil ca tânărul Constantin să-l fi întâlnit pe tatăl său cu intenţia de a-l ajuta,
apoi de a-i succeda. „Fidelitatea trupelor romane faţă de fiii comandanţilor lor era pe atunci
un fapt notoriu"27• Constantin îşi stabileşte capitala la Trier (Augusta Treverorum), reşedinţa
tatălui său. Moartea lui Galerius (mai 311) amplifică luptele pentru acapararea puterii imperiale.
În timpul acestor evenimente, Constantin se dovedeşte a fi un abil politician şi a reconfirmat
calităţile sale militare, dovedite încă din perioada şederii la curtea lui Domiţian (293-305). În
anul 312, Constantin şi Maxentius se pregătesc de război pentru controlul jumătăţii de apus a
Imperiului Roman, iar Licinius şi Maximin, pentru supremaţie în răsărit. Bătălia cu Maxentius
se desfăşoară în afara Romei, pe valea Tibrului, lângă podul de piatră denumit Milvius
(Mulvius)28• Bătălia din 28 octombrie 312 se
încheie cu victoria lui Constantin. În jurul
victoriei lui Constantin de la Pons Milvius au fost create o serie de legende, în legătură cu
convertirea împăratului la creştinism. Eusebiu de Cezareea (263? - 339?) mărturiseşte că
evenimentele i-au fost povestite de Constantin însuşi. După miezul zilei, povesteşte Eusebiu, în
ajunul bătăliei, Constantin a văzut pe cer semnul crucii, conturându-se în lumina soarelui, şi
mesajul „Întru acest semn vei învinge". În noaptea care a urmat, i-a apărut în vis însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos, şi i-a cerut să folosească semnul sacru al credinţei creştine ca
talisman protector pentru armata sa. Dimineaţa şi-a chemat oameni şi le-a cerut să confecţioneze
un nou steag cu însemne creştine (labarum*)29• Referitor la evenimentul petrecut la Pons
Milvius, în octombrie 312, s-au formulat, de-a lungul timpului, opinii diverse. Tradiţia creştină
a asimilat legenda, iar prin scrierile lui Eusebiu din Cezareea şi Lactanţiu ea a devenit
cunoscută. Cert este că, la Pons Milvius, Constantin a obţinut victoria împotriva lui Maxentius
şi, prin aceasta, controlul asupra Romei şi Occidentului. Cât priveşte veridicitatea celor
petrecute înaintea bătăliei şi rostul lor în convertirea lui Constantin la creştinism, discuţia
depăşeşte cadrul istoriei. La urma urmei, istoria înregistrează faptele în sine, cu bunele şi relele
pe care le conţin; motivaţia lor ne scapă adesea, cu toate pretenţiile şi argumentele invocate.
Cert este că după victoria asupra lui Maxentius, istoria Imperiului Roman cunoaşte un alt curs.
Este, într-un anumit fel, un act fondator, asemeni legendei sub semnul căreia s-a născut
„Cetatea Eternă", însă transpus în termeni creştini. Întreaga activitate a lui Constantin,
ulterioară evenimentului, mărturiseşte adeziunea împăratului la noua religie. Şederea sa la
Roma este folosită pentru impunerea primelor măsuri în favoarea creştinilor. Sunt restituite
proprietăţile confiscate în anii „Marii Persecuţii", sunt acordate subvenţii comunităţilor creştine,
se fac o serie de scutiri preoţilor, cei surghiuniţi sunt rechemaţi la vetrele lor3°. Creştinismul este
ridicat la un statut egal cu credinţele păgâne, în părţile vestice ale imperiului31 •
Pentru a opri persecuţiile lui Maximin, în Răsărit, şi a întări legătura cu Licinius,
Constantin convoacă o întâlnire cu acesta la Mediolanum (probabil în iunie 313). Sunt
discutate probleme privind conducerea imperiului şi statutul creştinilor. Acordul încheiatr de
către cei doi, în privinţa atitudinii faţă de creştini, este cunoscut ca „Edictul de la Milano". În
realitate, este vorba de o scrisoare adresată de Constantin şi Licinius guvernanţilor Bithyniei
şi Palestinei, prin care le solicită încetarea persecuţiilor32• Acordul stabileşte un nou statut
pentru cultul creştin, devenit acum „religio licita" (religie legală) în întreg Imperiul Roman. Tot
acum sunt stabilite o serie de măsuri reparatorii pentru suferinţele îndurate de creştini în anii
„Marii Persecuţii"33• În perioada care urmează, Constantin studiază învăţătura creştină. Dintre

26

Ibidem, p. 87.

27 Bertran d Lancon, op. cit., p. 19.
28

C.M. Odahl,

op

cit., p. 108.

29 * labarum
c ?n.liţă intersectrrti'i <le o bară care menţinea o flamură cu porLt·cul imperial,
iar deasupra o monogramă alcătuită din primele două litere ale nwnelui lui Iisus Hristos în greacă.
Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 76.
30 Ibidem, p. 82.
3 1 C.M. Odahl, op. cit., p. 113.
2
Bertrand La nc on, op. cit., p. 84.
3
33 Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 103-110.
-
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învăţaţii creştini care îl susţin în acest demers, se impune în această perioadă Lactanţiu (240
aprox. 320). Este posibil ca cei doi să se fi cunoscut încă din perioada şederii lui Constantin
la curtea lui Diocleţian din Nicomedia, unde se afla şi vestitul retor african. După edictul din
anul 313, Constantin îl cheamă la reşedinţa din Trier, unde devine pedagogul fiului său mai
mare, Crispus34• Regăsim în gândirea politică a lui Constantin principalele repere ale teologiei
lui Lactanţiu. În viziunea împăratului, Dumnezeu este Tatăl, pentru că este totodată Domnul
(Dominus), cel care îşi exercită în această calitate puterea (imperium). Guvernarea sa, în acelaşi
timp bună şi dreaptă, trebuie, când este cazul, să şi pedepsească răul, făcând să se dezlănţuie
"
mânia Domnului"35• În atmosfera acestor învăţături, Constantin ajunge la ideea că Dumnezeul
creştin instituie puterea pământească, dar acceptarea puterii acordate de divinitate presupune
responsabilităţi, iar neîndeplinirea lor ar putea atrage nemulţumirea divinităţii36• Împăratul
devine acum un împărat creştin, având misiunea de a răspândi credinţa, de a o apăra
împotriva tuturor duşmanilor şi, desigur, de a proteja Biserica37• Creştinismul devine, astfel, o
religie de stat, fără să fie declarată oficial. Un alt învăţat creştin, apropiat împăratului, Eusebiu
de Cezareea, are dreptate când afirmă că domnia lui Constantin a însemnat începutul unei
"
vieţi noi şi a unui suflu nou"38 pentru Biserică. Convertirea lui Constantin asigură creştinarea
Imperiului. Primele simboluri creştine încep să apară pe monede încă din anul 315, iar ultimele
imagini păgâne dispar înainte ca împăratul să rămână singur la conducerea statului, în anul
32339• După înlăturarea lui Licinius şi restabilirea monarhiei în anul 324, problemele de ordin
doctrinar se vor impune atenţiei împăratului. În ultimii doisprezece ani de domnie, Constantin
promovează o politică religioasă care favorizează creştinismul, permiţând însă manifestarea
acelor practici păgâne mai puţin ofensive. Resursele imperiului sunt folosite pentru promovarea
Bisericii creştine în societatea romană. Constantin este, însă, un politician mult prea atent la
realităţile timpului, pentru a nesocoti opţiunile religioase ale cetăţenilor romani şi pentru a
încerca să impună creştinismul ca singura religie în Imperiul Roman. Putem admite, aşadar, că
în rugăciunile sale, la miez de noapte sau în zorii zilei, invocă graţia divină pentru a veghea
asupra operei sale politice, sperând ca unul dintre urmaşi să-i desăvârşească opera. Pentru
moment, liniştea împăratului este tulburată de disputele teologice care izbucnesc în cea mai
numeroasă şi mai bine organizată comunitate creştină din Imperiu, la Alexandria40• Încă din
sec. al Ii-lea, la Alexandria, apare o şcoală pentru educarea preoţilor. În perioada de început
a istoriei creştinismului, Alexandria are un rol esenţial în stabilirea doctrinei41. Primele patru
secole ale istoriei creştinismului se caracterizează printr-o extraordinară efervescenţă spirituală.
Problemele religioase vor ocupa un rol preponderent. În plin proces de reconstrucţie a unităţii
Imperiului, la începutul sec. al IV-lea, încep discuţiile în legătură cu consubstanţialitatea* celor
trei persoane divine (luptele cristologice). Ereziile** înfloresc, cu atât mai mult cu cât instituţiile
ecleziastice sunt în construcţie şi nu se ştie foarte bine cine poate hotărî în dezbaterile teologice
sau în problemele disciplinare42
O dispută aprinsă se desfăşoară între preoţii Arius şi Athanasios, acesta din urmă susţinut
de patriarhul Alexandru. Discuţiile se duc în privinţa relaţiei dintre primii doi termeni ai
-

•

34

Hans von Campenhausen, Părinţii latini ai Bisericii, vol. 1, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005,

p. 117.
Ibidem, p. 116.
C.M. Odahl, op. cit. , p. 131.
37 Charles Diehl, Figuri bizantine, vol. 1, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 22.
38 Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 376.
89 M. Eliade, op. cit., p. 376.
40 William H.
Mc. Neill, Ascensiunea Occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un eseu
retrospectiv, Ed. Arc, Chişinău, 2000, p. 397.
41 J. Guilaine, G. Lafforgue, H. van Effenterre, P. Leveque, M. Rouch e, Istoria Universală, vol.
1, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 741
42 * consubstanţialitate - doctrină care susţine unitatea şi identitatea de substanţă a lui
Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos.
** erezie - teorie dezvoltată de creştini aflaţi în opoziţie sau în contradicţie cu unul sau mai
multe principii definite de Biserică drept adevăruri revelate.
Radu Manolescu (coord.), Istoria medie universală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1998, p.
68.
35
36
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Trinităţii, mai precis asupra dublei naturi (divină şi umană) a lui Hristos. Preotul Arius susţine
că cei doi (Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul) nu pot fi nici egali şi nici confundanţi. Numai
Dumnezeu-Tatăl poartă marca divinităţii depline, el nefiind nici creat, nici născut. Dumnezeu
Fiul ocupă un loc intermediar între Dumnezeu-Tatăl şi lumea creată. Se ajunge, astfel, la
subordonarea Fiului, Tatălui. Mai mult, este pusă sub semnul întrebării ideea mântuirii.
Adversarii lui Arius, în frunte cu Athanasios, tind să asimileze persoana Fiului cu cea a Tatălui,
considerând cei doi termeni ai Trinităţii, de aceeaşi substanţă43• Disputele în jurul Trinităţii se
extind, cuprinzând masele largi. La Alexandria şi în alte ţinuturi au loc lupte de stradă.
Tulburarea „păcii sociale " determină intervenţia împăratului. Eusebiu din Cezareea mărturiseşte
că scandalul provocat de Arie a fost atât de mare, încât doctrina religiei creştine a devenit
subiectul glumelor şi al batjocurilor păgânilor44. Împăratul se hotărăşte, astfel, să adune
„întreaga oaste a lui Dumnezeu într-un sinod ecumenic"45• Este desemnat şi oraşul potrivit
sinodului, „un oraş purtând numele biruinţei: anume Niceea, din provincia Bithynia"46•
Constantin pune la dispoziţia reprezentanţilor Bisericii poşta imperială şi le asigură
întreţinerea pe perioada şederii la Niceea. Împăratul este desemnat preşedintele onorific al
Conci liului. La deschiderea lucrărilor, Constantin apare în veşminte garnisite cu aur şi pietre
preţioase, „ca un înger al Domnului "47• Primul Conciliu Ecumenic are loc în anul 325. La el
participă 3 18 episcopi din toate regiunile imperiului48• Conciliul prezintă o importanţă covârşitoare
în istoria bisericii creştine şi a statului roman, deoarece fixează raporturile dintre biserică şi
împărat şi stabileşte Credo ul (Crezul)* creştin. Modul cum este organizat şi desfăşurarea
lucrărilor Conciliului stabilesc relaţia dintre împărat şi Biserică pentru următoarele secole.
Constantin convoacă Conciliul, îl prezidează şi apoi ia decizia. Împăratul susţine teza
consubstanţialităţii lui Iisus, teză devenită ortodoxă, „drept-credincioasă". Această practică,
inaugurată la Niceea, devine prerogativă a împăraţilor romani (bizantini) vreme de un mileniu.
În calitate de împărat, apărător al „păcii sociale " şi „pontifex maxi.mus" (autoritatea supremă
asupra religiei romane şi a marilor corpuri religioase), Constantin este îndreptăţit să convoace
Conciliul şi să se implice în restabilirea păcii sociale " în lumea romană. Tot acum se
"
inaugurează practica potrivit căreia doctrina însuşită de împărat devine automat „drept
credincioasă" şi trebuie urmată de totalitatea credincioşilor, în virtutea calităţii împăratului de
a fi singurul capabil să deţină adevărul despre Dumnezeu49• Împăratul creştin devine „locţiitorul "
lui Iisus Hristos pe pământ, alesul lui Dumnezeu. Din acest moment, între Biserică şi Stat se
stabileşte o strânsă relaţie, pentru definirea căreia cel mai potrivit termen este cel de
solidaritate. Cu toate preocupările împăraţilor pentru asigurarea unei unanimităţi religioase,
ereziile continuă să se manifeste în secolele următoare. Ele izbucnesc imediat după anul 3 13.
Nu este lipsită de importanţă aserţiunea conform căreia persecuţiile au încurajat unitatea
comunităţilor creştine. Odată ce ostilitatea lumii din afară dispare, iar statul încetează să-i mai
ameninţe pe creştini, unitatea comunităţilor slăbeşte50•
Un alt aspect al programului politic şi religios al lui Constantin constă în înfiinţarea unei
capitale creştine în Orient, pentru a marca victoria sa asupra lui Licinius şi asupra practicilor
păgâne, precum şi triumful creştinismului în imperiu. Constantin este un roman şi tradiţiile
lumii romane îi sunt binecunoscute. El înţelege importanţa măsurilor sale politice şi religioase.
Roma păgână este prea puternic ancorată în tradiţiile lumii romane, aşa că marea schimbare
necesită o „nouă Romă" , pe măsura vechii cetăţi, dar lipsită de patronajul zeilor păgâni.
Construcţia oraşului începe în anul 324. Locul ales era un promontoriu triunghiular înconjurat
pe trei laturi de ape, unde în sec. al VII-lea î.Hr. grecii întemeiază colonia Byzantion. Lucrările
-

43 Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 12 7 .
I. Mihail Popescu, Istoria şi sociologia religiilor. Creştinismul, Ed. Fundaţiei „România de
Mâine", Buc., 1996, p. 63.
45 Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 127.
46 Ibidem, p. 129.
44

de la latinescul credo, „cred" - defineşte adevărurile fundamentale numite dogme.
Stelian Brezeanu, O istorie a Bizanţului, Ed. Meronia, Bucureşti, 2005, p. 28.
48 Ibidem, p. 28.
49 William H. Mc. Neill, op. cit„ p. 397.
5° Ch. Diehl, op. cit., p. 21.

47 * crez
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sunt finalizate şase ani mai târziu, iar inaugurarea oficială are loc la 11 mai 330. În concepţia
lui Constantin, oraşul trebuia să fie copia fidelă a Romei", fiind aşezat, aidoma acesteia, pe
"
şapte coline. Locul ales, pe malurile Bosforului, corespundea, deopotrivă, unor necesităţi
economice şi strategico-militare. Aflat la întretăierea drumurilor comerciale ce asigurau legătura
dintre Europa şi Asia, respectiv dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană, Oraşul ", cum îl
"
numeau locuitorii săi, putea deveni "un mare târg internaţional"51•
Din punct de vedere strategico-militar, acesta este mai bine plasat decât Roma, prea
îndepărtată pentru a putea supraveghea Orientul şi pentru a apăra frontierele Imperiului,
ameninţate de goţi în Europa şi de perşi în Asia.
Oraşul cunoaşte o evoluţie spectaculoasă, depăşind în scurt timp vechea Romă" ca
"
populaţie, viaţă politică, arhitectură şi viaţă culturală. Constantinopolul devine reşedinţa
împăratului şi curând avea să devină capitala Imperiului Roman de Răsărit, rezultat în urma
împărţirii lui Theodosius, în anul 395. Constantinopolul preia, astfel, instituţiile şi tradiţiile
politice ale Romei.
Dornic să ofere măreţie noii capitale, Constantin trimite mesageri în toate provinciile
Imperiului, pentru a prelua comorile din templele păgâne şi a le trimite la Constantinopol52•
Capacitatea de sinteză a Constantinopolului, extraordinara forţă de absorbţie a tuturor
influenţelor de oriunde ar fi venit ele, caracteristică esenţială a oraşului de pe malurile
Bosforului, este fixată încă din timpul întemeietorului său. Iorga afirmă că împăratul însuşi a
"
dat cel dintâi creaţiei sale o artă de împrumut"53• Oraşul este, astfel, pregătit să devină „centrul
lumii". Aşa cum odinioară tot ce poseda Grecia mai frumos este dus la Roma, Constantin se
preocupă să ducă la Constantinopol tot ce a mai rămas din cele mai frumoase monumente
greceşti. Toate primesc însă o haină nouă, creştină54• Cele mai importante construcţii se găsesc
în partea de răsărit a promontoriului. Aici se află Marele Palat, hipodromul, Forumul, clădirea
Senatului, termele şi numeroase basilici. Dintre acestea, se impune Sfânta Sofia (dedicată lui
Iisus Hristos ca Sfântă Înţelepciune a lui Dumnezeu). Basilica este distrusă aproape în
întregime în timpul răscoalei Nika (532), fiind refăcută de Justinian (527-565)55• La nivelul
simbolurilor, oraşul realizează deja o dublă sinteză. El este nu numai �oua Romă", ci şi „Noul
Ierusalim". Constantinopolul este încă de la început un oraş creştin, iar locuitorii săi trebuie să
fie noul popor ales al lui Dumnezeu"56•
"
Odată cu apariţia Constantinopolului, o lume nouă intră în istorie. Byzantion, devenit
Constantinopol, inaugurează Imperiu Bizantin, noul Imperiu Roman, pus sub semnul noii
religii57• Destinat să confere vitalitate Imperiului Roman, Constantinopolul devine, în curând,
capitala Imperiului Roman de Răsărit. Deocamdată, oraşul rămâne reşedinţa preferată a
împăratului pentru cea mai mare parte a ultimilor săi şapte ani de domnie. Constantin moare
la 22 mai 337, în ziua de Rusalii, sărbătoarea creştină care marchează coborârea Duhului Sfânt
asupra Apostolilor şi momentul când aceştia primesc puterea de a răspândi noua credinţă, într
un moment ales parcă deliberat spre a desăvârşi o viaţă pusă sub semnul dorinţei de a converti
lumea romană la creştinism58• Cu puţin timp înainte de moarte, Constantin cere să fie botezat59•
Asemeni convertirii sale la noua religie, după victoria asupra lui Maxentius, gestul împăratului
stârneşte numeroase discuţii în rândul istoricilor. Ţinând cont de întreaga activitate a acestuia,
dedicată mai ales în ultimii treisprezece ani acţiunii de răspândire şi sprijinire a creştinismului,
gestul simbolic al botezului pare lipsit de semnificaţie. Cu sau fără botezul creştin, în urma sa
rămâne o realitate de necontestat: un Imperiu Roman cu totul altfel decât cel moştenit de
împărat la începutul sec. al IV-iea, un imperiu care absoarbe noua religie pentru a prinde
vigoare şi pentru a da o nouă unitate lumii romane.
În loc de concluzii, subscriu opiniei biografului american Ch. Matson Odhal: „Primii
51 Eusebiu din Cezareea, op. cit., p. 147-148.
32 N. Iorga, Istoria vieţii bizantine, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1974, p. 87.
53 Ibidem, p. 87.
64 C . M. Odahl, op. cit., p. 213 ş.u.
35 S. Brezianu, op. cit., p. 30-31.
56 Helene Ahrweiler, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, p. 9.
67 C.M. Odahl, op. cit., p. 245
58 Eusebiu din Cezareea, op. cit. , p. 183.
69 C.M. Odahl, op. cit. , p. 242.
.
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creştini au crezut că ritualul botezului îndepărta toate păcatele dar, în plus, acest sfânt ritual
nu putea avea loc decât o singură dată în viaţa unui om. Botezul adulţilor era regula generală
pentru sec. al IV-lea şi era normal pentru cei care aveau profesii deosebite, de exemplu
politicieni, generali care trebuiau să decidă pedepse capitale sau să conducă bătălii militare, să
amâne acest ritual până când puteau să renunţe la carierele lumeşti "60•
Grabnicul sfârşit nu îi permite lui Constantin botezul în apele Iordanului, aşa cum ar fi
dorit. Aflat la Nicomedia şi simţindu-şi sfârşitul aproape, îl cheamă la el pe Eusebiu al
Nicomediei (arian) şi pe alţi clerici pentru a fi botezat de ei şi pentru a se alătura poporului
"
lui Dumnezeu" . Constantin devine "cel dintâi împărat care s-a învrednicit de desăvârşirea celei
de a doua naşteri întru Tainele lui Hristos "61• Împăratul a dispus să fie înmormântat în biserica
Sfinţilor Apostoli din Constantinopol. Programul său politic a rămas, în felul acesta, pe deplin
închegat; asemeni Apostolilor, împăratul avea convingerea că era menit să desăvârşească
convertirea Imperiului la noua credinţă şi poate chiar mai mult62• Asemeni Apostolului Pavel,
Constantin deschide, încă o dată, calea creştinismului spre universalitate, stabilind totodată
coordonatele esenţiale ale ideologiei bizantine. Adresându-se unor episcopi, Eusebiu din Cezareea
mărturiseşte că l-a auzit pe împărat vorbindu-le astfel: "voi sunteţi episcopi întru cele dinlăuntru
ale Bisericii; pe mine, însă, m-a aşezat Dumnezeu episcop al celor aflate în afara ei "63•
Împăratul se consideră pe sine depozitarul voinţei divine pentru tot ceea ce priveşte treburile
terestre, dar nu îşi atribuie competenţe în problemele religioase, pentru care el nu este decât
episcopul din afară"64•
"
Prof. Mioara Bivolaru
Liceul Pedagogic C. D. Loga - Caransebeş

60
61
62
63
64

Eusebiu din Cezareea, op. cit. , p. 168.
H. Ahrweiler, op. cit. , p. 11.
S. Brezianu, op. cit., p. 43.
Ibidem, p. 43.
Bertrand Lan�on, op. cit. , p. 124.
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Autoritatea, atribuţiile şi competenţa banilor din Banatul
de Lugoj-Caransebeş
În secolul al XVI-iea otomanii cuceresc Banatul de câmpie şi îl transformă într-o
provincie, în timp ce părţile din zona de deal şi munte sunt organizate într-o formaţiune
administrativă numită Banatul de Lugoj-Caransebeş, alipită principatului transilvănean1•
Din punct de vedere al evoluţiei administrativ-teritoriale, Banatul de Lugoj -Caransebeş
poate fi considerat drept continuatorul Banatului de Severin2• Acesta din urmă, după ce a
apărat vreme de trei secole părţile sudice ale regatului maghiar, a dispărut ca urmare a unei
conjuncturi politico-militare complexe. Primul factor a fost cucerirea de către otomani a unor
importante verigi ale sistemului defensiv de la Dunăre: Belgrad (1521), Orşova (1522) şi
Severinul (1524). Al doilea factor l-a constituit dezorganizarea regatului maghiar începând cu
1526, ca urmare a cuceririi militare otomane şi dobândirii statutului de stat tributar Înaltei
Porţi. În consecinţă, şirul banilor de Severin s-a întrerupt în 1526 fiind urmat de o lungă
vacanţă atestată de documente prin formula "honore Banatus vacante "3
În toată această perioadă continuă să funcţioneze adunările nobiliare pe districte, deşi
doar adunarea districtului Caransebeş pare că este singura care se întrunea periodic şi
constant, alături de care se afirmă şi se specializează tot mai mult adunările locale orăşeneşti
(la Caransebeş, Lugoj sau Căvăran) formate în mare parte din nobilimea românească. În
general, cu excepţia unora dintre bani, autorităţile care prezidează adunările acestea (vicebani,
castelani, juzi ai nobililor, juzi orăşeneşti) sunt formate din nobili români care îndeplinesc
temporar anumite funcţii, în acord cu nomenclatura oficială. O dovadă a încercărilor de a
asimila treptat districtele şi Banatul de Lugoj -Caransebeş, cu instituţia comitatensă este şi
prezenţa, tot mai insistentă în viaţa acestor regiuni româneşti şi în adunări, a juzilor şi
nobililor, aleşi periodic, după modelul nobilimii din comitate. O altă dovadă în acelaşi sens este
de ordin formal, unele documente utilizând, sporadic desigur, în locul numelor consacrate de
banat sau district, pe cel de comitat. Câteodată, în acelaşi document, pentru aceeaşi unitate
teritorială se folosesc ambele denumiri, ca în unele mărturii din 1543, în care castelanii sunt
menţionaţi ca fiind ai districtului Caransebeş în timp ce scaunul de judecată este menţionat ca
fiind al comitatului respectiv4• Nesiguranţa terminologică nu se datorează numai modificărilor
teritoriale pricinuite de ofensiva otomană ci şi procesului intern de eludare a unor vechi
rânduieli şi instituţii româneşti, în favoarea celor impuse de oficialitate. În ciuda acestei
tendinţe, adunările româneşti constituite în scaune de judecată, îşi continuă activitatea în multe
privinţe, după obiceiul străvechi.
Aceste adunări au fost un instrument, cel mai adesea eficace, de conservare a autonomiei
românilor din această parte de ţară ajunsă sub stăpânire străină. Ele au apărat autonomia,
perpetuând vechile tradiţii şi obiceiuri ale neamului, iar atunci când aceste rânduieli erau
ameninţate prin măsuri vexatorii, au luptat pentru recunoaşterea lor oficială de către puterea
centrală, prin act scris. S-au opus desprinderii unor districte sau părţi de districte din marea
comunitate românească bănăţeană şi au asigurat, în vederea perpetuării autonomiei juridice,
deţinerea pământurilor aproape exclusive de către cnezi şi cnezii nobili, adică de feudalitatea
românească.
Prima informaţie despre activitatea unui nou ban datează din 4 februarie 1536, când
Mihai de Somlya5 era prezentat ca titular al acestei dregătorii. Peste un an (14 februarie
7
iunie 1537) documentele amintesc şi de existenţa a doi vicebani - Ioan Floca şi Ioan Olah de
Ulpar, ambii fiind probabil subordonaţi lui Mihai de Somlya. Soluţia existenţei unui ban al
Caransebeşului care să continue activitatea foştilor bani de Severin, s-a dovedit a fi viabilă,
fiind acceptată atât de localnici cât şi de autorităţile principatului ardelean. Documentele de
-
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după 1550 ilustrează în mod convingător că banul şi vicebanul au competenţe atât asupra
districtelor cât şi asupra locuitorilor din Caransebeş şi Lugoj, îndeosebi în plan judiciar şi
militar.6
Banatul de Lugoj -Caransebeş şi-a dobândit forma finală în 1552 după ce otomanii au
cucerit Timişoara şi întreg şesul bănăţean. Datorită faptului că oraşele Caransebeş şi Lugoj s
au supus de bunăvoie otomanilor, acceptând plata unui tribute, ele nu au fost înglobate în noul
eyelet otoman ci au format o zonă de condominium între principatul ardelean şi beilerbeillicul
Timişoarei, această situaţie menţinându-se până în 1658.7
În privinţa amplasării şi mărimii Banatului, informaţii concrete ne oferă Giovan Andrea
Gromo, într-o scrisoare adresată lui Cosimo de Medici, duce de Florenţa si Siena, la 1566-1567
: „acest Banat se mărgineşte spre sud-est cu Orşova stăpânită de turci, spre răsărit cu Ţara
Românească stăpânită de Pătraşcu, spre miazăzi cu Timişoara stăpânită de asemenea de turci,
spre apus cu Ungaria şi spre nord cu Transilvania. Are o lungime de trei zile de drum începând
de la Orşova până la Poarta de Fier şi cu mult mai puţin de două zile de drum de la hotatrele
Transilvaniei până laţinutul Timişoarei"8• Titulatura banului a cunoscut puţine variante: banus
et officialis Karanselasiensis (1559); districtum civitatum Caransebes et Lugos banus (1607); banus
supremus districtum (1599, 1650) etc.9 În unele cazuri, alături de titlul de ban, apar specificate
şi alte funcţii îndeplinite în cadrul administraţiei Transilvaniei.
Numirea în funcţie a banilor a fost, în majoritatea cazurilor, rezultatul hotărârii şi
voinţei principilor Transilvaniei, demnitatea fiind acordată „din milostivirea noastră, atât cât ne
va fi plăcut". La alegerea banilor s-a ţinut cont şi de interesele bănăţenilor, pentru că
dregătoria de ban a fost deţinută de mulţi nobili locali (din familiile Bekes, Bethlen de Ictar,
Cherepovici, Gârlişteanu de Rudăria, Palatici de Ilidia, Petrovici, Vaida de Caransebeş) sau din
zona Hunedoarei (Barcsai de Barcea Mare sau Nagy de Deva). Nobilimea bănăţeană înzestrată
cu efficacia privilegia - realitate ce era specificată într-un raport din 1561, avea posibilitatea
de a cere numirea unui ban, exprimându-şi cu această ocazie şi preferinţele pentru o persoană
anume.10 Impunerea unui nou ban poate fi realizată, de asemenea de forţele străine aflate
pentru o scurtă perioadă la conducerea Transilvaniei. Astfel, vreme de peste un an (februarie
1551- martie 1552) bănăţenii au încercat să obţină de la habsburgi numirea unui ban,
precizând şi numele a patru persoane agreate. Habsburgii, înclinau iniţial să respecte vechiul
drept al bănăţenilor de a-şi alege singuri banul, dar au numit într-un final, în mai 1552, ca
ban, pe Ioan Gleşan, adică persoana susţinută de generalul Giovanni Battista Castaldo.11 În
1603 habsburgii au avut din nou posibilitatea de a impune, prin intermediul generalului Basta,
un reprezentant propriu - Simion Lodi, în funcţia de ban.12
Un alt personaj care poate decide numirea banului, devenind astfel un factor de
legitimare a autorităţii acestuia, este însuşi sultanul otoman, aşa cum arătau rapoartele din
1554. În această situaţie nu era vorba de crearea unor noi sangeacuri în zona montană a
Banatului ci de conferirea unui berat de învestire în funcţie, însoţit obligatoriu de un steag
(sangeak) ca însemn al puterii.13 Această practică a mai fost folosită de otomani şi la 4
septembrie 1541 când Petrovici a fost reconfirmat de sultan drept comite al Timişoarei, dându
i-se un steag. Otomanii nu fac decât să continue un obicei şi un drept firesc al recent dispărutei
regalităţi maghiare, în condiţiile în care sultanul se considera protectorul Banatului, iar
Transilvania se afla momentan în stăpânirea habsburgilor. În aceeaşi manieră trebuie înţeleasă
şi perspectiva ce i se oferea, la 16 mai 1552, banului Ioan Gleşan, aceea de a deveni un „domn
deloc neînsemnat" şi beneficiarul unor „uriaşe milostiviri, binefaceri şi onoruri" din partea
sultanului, dacă ar sprijini interesele otomanilor. 14
Autoritatea banului şi prestigiul social de care acesta se bucura sunt determinate într
o bună măsură de averea personală deţinută. Documentele atestă faptul că banii au deţinut
însemnate averi imobiliare atât în oraşe cât şi în districtele învecinate, sporite prin dobândirea
de noi posesiuni acordate de principii Transilvaniei, care au dorit să răsplătească serviciile
făcute de aceştia.
Atenţia deosebită acordată Banatului de Lugoj-Caransebeş, atât de către princ1p11
ardeleni, cât şi de stăpânitorii vremelnici ai Transilvaniei (comisarii imperiali habsburgi sau
Mihai Viteazul) s-a manifestat prin numirea în fruntea acestei zone învecinate direct cu
Imperiul Otoman, a unor persoane autoritare şi competente, realitate care transpare de altfel,
din însemnările lui Antonio Possevino. Conştienţi că „această regiune se află ca şi în mijlocul
turcilor" - idee exprimată într-un raport din 158410 , banii au urmărit asigurarea liniştii şi
12
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securităţii teritoriului administrat, atât prin mijloacele subtile ale diplomaţiei cât şi printr-o
tenace şi riguroasă rezistenţă armată.
Intrând în analiza competenţelor politico-diplomatice, trebuie remarcat faptul că la
ocuparea funcţiei, foarte mulţi bani aveau dej a o experienţă diplomatică remarcabilă. Seria
exemplelor poate începe chiar cu primul ban atestat - Mihai de Somlya, care în 1530 avea
misiunea de a purta tratative cu otomanii. 16 Succesorul său, Petru Petrovici s-a dovedit un
fe rvent susţinător al familiei Zapolya, atitudine care i-a atras încredere şi favoruri din partea
sultanului Soliman, materializate prin reconfirmarea în funcţia de comite al Timişoarei ( 1541 )
apoi î n învestirea c a ban al Lugojului şi Caransebeşului î n 1554. Calităţi diplomatice a dovedit
şi George Palatici, care, în calitate de slujitor al Curţii princiare (în 1585) era trimis în solie
la domnul Mihnea Turcitul şi la beilerbeiul Rumeliei. Cu această ocazie el a primit instrucţiuni
precise asupra discuţiilor ce le va purta în timpul audienţei oficiale şi întrevederii private cu cei
doi demnitari. La rândul său Acaţiu Barcsay s-a remarcat ca un fin diplomat, negociind cu
domnul Moldovei, Vasile Lupu, probleme diverse: proiectul unei înţelegeri între Vasile Lupu şi
Matei Basarab; perspectivele unei posibile căsătorii între Maria (fiica lui Vasile Lupu) şi
Sigismund (mezinul principelui Gheorghe Rakoczi); un posibil tratat moldo-transilvănean. 17
După ocuparea demnităţii de ban, titularul funcţiei poate fi întâlnit în ipostaza de legat
al principelui la Poartă, sau la ceremonii oficiale. Banul trebuia să-şi dovedească spiritul
diplomatic îndeosebi cu ocazia întâmpinării, găzduirii şi apoi a însoţirii solilor străini către
curtea princiară. În timpul contactelor diplomatice banii aveau posibilitatea de a culege şi
transmite principilor Transilvaniei multe informaţii despre conjunctura politico-militară şi
diplomatică existentă la un moment dat sau despre o posibilă ori iminentă schimbare, banul
dobândind astfel poziţia unui veritabil releu informaţional.
Acţiunile diplomatice s-au împletit indisolubil cu o susţinută activitate politică. Cele mai
energice acţiuni le-au întreprins banii Petru Petrovici şi Acaţiu Barcsay. Primul a avut meritul
indiscutabil de a fi obţinut de la sultan scutirea de la tribut a oraşelor bănăţene, un alt obiectiv
al său fiin d îndepărtarea partidei pro-habsburgice de la conducerea Transilvaniei şi impunerea
familiei Zapolya. Demersurile sale energice şi-au arătat roadele în 1556-1 557, când a obţinut
din partea Dietei recunoaşterea calităţii de locţiitor regal până în momentul înscăunării
lsabellei Zapolya. Preluarea oficială a conducerii principatului de către aceasta şi fiul ei Ioan
Sigismund, nu a afectat autoritatea lui Petrovici, acesta rămânând adevăratul conducător al
Transilvaniei până la moartea sa
13 octombrie 1557. În privinţa lui Acaţiu Barcsay, acesta
a urmărit insistent, timp de peste două decenii, apărarea libertăţii Transilvaniei. El s-a raliat
politicii princiare de aplanare a oricărui conflict între Ţările Române, susceptibil de a determina
o intervenţie militară otomană. Mai mult, Barcsay a susţinut ideea unei confederaţii a Ţărilor
Române, care să aibă un pronunţat caracter defensiv. Demersurile diplomatice din anii 1 6381 644, dovedesc nu numai dorinţa realizării unui sistem de alianţe politice ci şi tendinţa
extinderii influenţei principelui ardelean la sud şi est de Carpaţi.
O influenţă politică remarcabilă a avut şi Toma Thornai, în perioada 1580-158 1 .
Referindu-se la Thornru , misionarul catolic Antonio Possevino arată că principele Cristofor
Bathory a evitat să intre în conflict cu banul, pentru ca acesta să nu împiedice alegerea fiului
său, Sigismund, ca succesor la tronul transilvănean.
Pentru a asigura liniştea regiunii administrate, banii au recurs uneori şi la rezistenţă
armată, ocazie cu care şi-au dovedit calităţile militare. Asemeni talentului diplomatic, experienţa
militară a fost dobândită şi etalată cu mult înainte de obţinerea demnităţii de ban. Odată
învestit în funcţie, banul dobândea comanda supremă a regiunii, realitate care este consemnată
într-un regestrum regni Transsylvaniae" de la începutul secolului al XVII-iea, unde la rubrica
"
"capitanei" apare pentru Banat ,,karansebes, lugosi ban". Banul poate cumula şi alte funcţii
militare importante, c are dovedesc prestigiul şi competenţa acestuia. Cel mai bun exemplu îl
oferă banul Paul Nagy de Deva care a deţinut pentru mai mult de 16 ani ( 1627- 1643) funcţia
de căpitan al gărzii personale pedestre a principilor Gabriel Bethlen şi Gheorgh� P- ,-,J·.-ic.� , T
Deşi are în subordine castelani şi administratori de cetăţi cu atribuţii s1Jedficc>, t1a t• ,1.l 3
iniţiat mereu demersuri pentru fortificarea marilor cetăţi (Caransebeş, Lugoj , Jdioara, Mehadia)
pentru obţinerea unor cantităţi de armament şi muniţie îndestulătoare şi pentru întreţinerea
unui număr însemnat de ostaşi. În mod sigur banul Ioan Gleşan a supravegheat, în 1552,
operaţiile de fortificare a cetăţilor Lugoj şi Caransebeş, lucrări începute de inginerul Alessandro
Cavolini da Urbino. La o distanţă de trei decenii, banul Toma Thornai a contribuit substanţial
-
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la buna aprovizionare a cetăţilor, graţie calităţii de administrator al veniturilor acestora ( 15791583). În timp de război, buna aprovizionare a trupelor devenea una dintre cele mai
importante atribuţii ale banului, întrucât principele transilvănean nu putea aproviziona sistematic
şi prompt cetăţile şi garnizoanele bănăţene. Dacă în iunie 1595 banul George Borbely dispunea
din belşug, pentru cei 4 OOO de oşteni ai săi, de tunuri, pulbere şi ghiulele trimise de principe,
în 1598, banul Andrei Barcsay era îngrijorat de lipsa pulberii pentru armele pedestraşilor.
Conştient de consecinţele dezastruoase ale dezagregării unei armate neplătite la timp, banul
Andrei Barcsay a cheltuit din averea sa peste 25 OOO de florini pentru plata soldelor oştenilor
din Lugoj şi „pentru alte nevoi ale ţării" .19 Eforturile organizatorice ale banilor nu au întârziat
să-şi arate rezultatele benefice. Însemnările şi rapoartele făcute în timp de pace subl iniază
constant calitatea militarilor din Banat. În 155 1 George Martinuzzi amintea de 16 OOO de
militari dintre cei mai buni iar în 1584 Possevino remarca existenţa a 3 OOO de oşteni, aceste
efective putând fi întărite şi cu trupe trimise de principele transilvănean.
Banii din Caransebeş şi Lugoj s-au remarcat nu numai în campaniile antiotomane ci şi
cu ocazia Gonfruntărilor militare în care au fost implicaţi principii ardeleni. 1bate acţiunile au
fost subordonate interesului de a păstra libertatea părţilor bănăţene neocupate de otomani în
1552.
Un alt aspect important este poziţia banului faţă de evenimentele din Transilvania, de
la cumpăna secolelor XVI-XVII. Pătrunderea lui Mihai Viteazul în Transilvania l-a determinat
pe banul Andrei Barcsay să vină în sprijinul cardinalului Andrei Bathory, însă ajutorul a sosit
după consumarea luptei de la Şel imbăr. După aproape un an de la acest eveniment, Mihai
Viteazul a fost nevoit la rândul său, să apeleze la sprijinul banului pentru a putea să-şi învingă
adversarii. Cronicarul Francisc Miko arată că în prejma luptei de la Mirăslău, Andrei Barcsay
a răspuns apelurilor adresate de voievodul român, îndreptându-se cu trupele adunate de la
Ineu, Lipova şi Lugoj , spre Sebeş.20 După înfrângerea lui Mihai, banul s-a reorientat spre
familia Bathory, pe care a slujit-o cu devotament până în iunie 1602.
Ca o concluzie la cele prezentate, se poate afirma că funcţia de ban a fost ocupată de
persoane active, cu o experienţă remarcabilă. Calităţile diplomatice şi militare au permis
acestori dregători, în primul rând, să asigure securitatea teritoriului administrat, care era o
veritabilă zonă tampon între lumea creştină şi cea musulmană. Pe de altă parte, calităţile deja
menţionate au permis banilor să cumuleze funcţii şi administrative şi militare importante la
nivelul Principatului Transilvaniei, să primească şi să rezolve onorabil misiuni dintre cele mai
delicate şi importante. Toate acestea au conferit banilor un prestigiu social deosebit şi le-au
atras încrederea principilor, voievozilor şi chiar a înalţilor demnitari otomani.

Prof. Cristian Bălean
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Reşiţa
-
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BISERICA ORTODOXĂ DIN EZERIŞ

Biserica poate juca un rol
covârşitor în coeziunea statului
ş i p r o m o v a r e a v al o r i l o r
spiritu ale ş i cultural e , în
ridicarea nivelului spiritual al
cetăţenilor. 1
Despre istoricul bisericii
din satul Ezeriş s-au păstrat
destule informaţii, deoarece
preoţii erau ştiutori de carte.
Preoţii bănăţeni erau buni la
toate. Autorităţile bisericeşti,
civile, politice şi militare se
întreceau ca să le dea ordine.
Pe lângă cele preoţeşti, fireşti,
erau numeroase alte obligaţii
din domeniul social, politic,
admi n i strativ, juridic etc.
Întreaga legislaţie din acea
perioadă, nu este altceva decât
un corpus de obligaţii care i-au
privit pe preoţii şi societatea bănăţeană timp de mai bine de un veac.
În "Statistica bisericilor din eparhia Caransebeş" din 15 ianuarie 17572, satul era înregistrat
cu o biserică de lemn cu hramul Sf. Părinte Nicolae. Biserica a fost ridicată în anul 1 742 sub
conducerea episcopului Ioan Gheorghievici, preot paroh fiind Manea Popovici, bătrân de 90
ani. În 1 788, biserica a ars odată cu satul, incendiul fiind provocat de către turci, lucru
menţionat de I. D. Suciu în Istoria Mitropoliei Banatului3: ,,Fiind arsă în războiul din 1 788,
biserica din Ezeriş a fost înlocuită peste 1 O ani cu una de zid".
Conform cronicii parohiei, reconstrucţia a început prin 1 798- 1 799, după alungarea
turcilor. Iniţiator a fost Ianăş, feciorul lui Gavril Necşa, care "s-apus chinez şi prin a lui curaj
s-a zidit această biserică din piatră, în doi ani, cu jeţuri şi moalăr cu to".
Pictura a fost realizată de Teodor Gherdanovici din Lugoj, după zidire, iar mai târziu de
Filip Matei, din Bocşa. Se pare că, tot Gherdanovici realizează şi o icoană pentru biserică, în
1 799.4
Biserica a fost sfinţită în 1802 de către episcopul Iosif Ioanovici Şacabent5, iar în 1883
s-a făcut o reparaţie capitală, sub conducerea arhitectului Engelhar, înălţându-se zidurile cu un
metru.
La început acoperişul a fost din şindrilă, apoi înlocuit cu ţiglă, iar în 1883 cu tablă
neagră. Înainte de intrarea României în primul război mondial, se pare că au fost luate
clopotele bisericii pentru fabricarea armelor, acestea fiind din cupru. În anul 1914 s-a demolat
vechiul turn, construindu-se actualul turn, iar şase ani mai târziu (în 1920) s-au cumpărat de
la U.D.R.6 actualele clopote.
1 Al. Stanciulescu-Bârda, Studii şi documente privind istoria României vol. II Banatul - aspecte
juridice şi canonice, Craiova, 2010, p. 1 1 .
2 I. D. Suciu, R. Constantines.cu, Documente privitoare la i.c;toria Mitropoliei Banatulw:, Timişoara
1980, p. 192, 232.
3 p. 132.
4 G. Jurma, V. Petrica, Istorie şi artă bisericească, Reşiţa 2000, p. 76-77.
5 Episcopul Iosif loanovici de Şacabent (1 785-1805). Înfiinţează şcoala gramaticală, la 1790 în
Vârşeţ.
6 Uzinele Domeniilor Reşiţa.
,
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Deteriorarea acoperişului şi a zidurilor, uzarea bolţii de lemn au impus noi reparaţii.
Astfel, în 1957 biserica a fost acoperită parţial cu tablă, iar în 1972 întreg acoperişul. În 19701971 s-a construit bolta din beton armat şi tot atunci s-a introdus lumina electrică.
Din iniţiativa preotului Ioachim Jurca, biserica a fost pictată de Elvira Dăscălescu din
Bucureşti în 1972-1973, când s-au făcut uşile de la altar, cele împărăteşti şi cele diaconeşti, din
stejar sculptat. 7
Matricolele din 1791şi protocoalele din 1783, menţionează următorii preoţi servanţi la
biserica din Ezeriş:
- în 1788 Ianăş Păleanu, Florea Petrovici (Păleanu), Vasile Popovici (Păleanu);
- în 1836-1883 Ioan Oprea;
- în 1856-1902 Nicolae Micloşină;
- în 1855-1918 Mihai Ieremia;
- în 1880-1919 Ioan Stoica;
- în 1888-1924 Ioachim Jurca;
- în 1922-1949 Lazăr Voin.
După cum reiese din aceste matricole, până în anul 1949, biserica din Ezeriş era slujită
de câte doi preoţi. Cu un an înaintea plecării de la parohia din Ezeriş ( 1882), preotul Ioan
Oprea a ridicat o cruce, care se mai află în curtea bisericii .
Preoţilor mai sus menţionaţi, le urmează alţii:
- în 1950-1976 Ioachim Jurca,
- în 1976-1977 Nicolae Pereş
- în 1977-1983 Aron Ştaier,
- în 1983- 1996 Romulus Şandru,
- în 1996-2001 Sorin Popovici,
- în 2001-2007 Florin Grozăvescu
- în 2007- până în prezent, Daniel Preda
De la mij locul secolului al XIX-iea stranele bisericii mai păstrează 3 evanghelii, 3 apostoli,
1 liturgier, 12 minee, 3 trioade, 1 penticostar, 1 antologhion. Acestea au fost inventariate si
consemnate de către V. Leu8:
Sub conducerea preotului Aron Ştaier, s-a construit casa parohială, aproape de biserică,
unde se află şi în prezent. Până atunci nu exista casă parohială, deoarece preoţii predecesori
erau localnici
La 5 septembrie 2011 a avut loc ultima vizită episcopală la Ezeriş, prilej cu care a avut
loc şi târnosirea bisericii de către episcopul Caransebeşului, Lucian Mic.
Pe lângă cele menţionate mai sus spicuim, din documentele vremii, informaţii relevante
pentru istoria bisericească a Ezerişului. Astfel , printre absolvenţii Institutului teologic din
Caransebeş întâlnim menţionaţi pe preotul Ion Stoica din Ezeriş (promoţia 1879/1880) dar şi
pe preotul Ioachim Jurca, de 20 de ani, absolvent al cursului III ( 1924/1925).9 Evident,
acestora le-au urmat şi alţii, până în zilele noastre când, cel mai tânăr absolvent al Seminarului
Teologic Ioan Popassu din Caransebeş este preotul Petru Trainoschi, hirotonit în parohia Tirol.
Corurile au luat fiinţă din dragostea oamenilor pentru cântarea în comun şi din dorinţa
de a fi în rând cu lumea. Prin cultivarea tradiţiei cântării corale s-a urmărit îndeaproape
crearea unui cadru potrivit pentru cultivarea dragostei de limbă şi neam, a credinţei în
Dumnezeu.
Corul din Ezeriş a luat fiinţă în perioada interbelică (1931) şi a activat până în ultimul
deceniu al secolului trecut ( 1997).
La ideea cântării vocale în grup au aderat între 15 ( 1973) şi 60 ( 1960) de intelectuali şi,
mai ales, ţărani din sat. În ultima perioadă, formaţia a fost dirijată de Aurel Peia10, începând
cu 1970 şi de Ion Roşoga, în 1973 . 11
Prof. Gheju C.c.smin
Şcoala cu clase l� r-v:ru _u,: ·'.·- „·i �
·

7 G. Jurma, V. Petrica, Op. cit„ p. 77.

8 V. Leu, Cartea veche românească din bisericile Eparhiei Caransebeşului 1 648-liiOO, Reşiţa, 1996,
p. 75-29 1.
9 V.Petrica, Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeş (1865 - 1927)
contribuţii
istorice, Caransebeş, 2005.
10
învăţător în sat. Din anul şcolar 2012-2013, numele său a fost atribuit, şcolii din Ezeriş.
11 D. Jompan, Coruri din Banat, Lexicon
voi I. (A-J) - Caraş-Severin, Timiş, Reşiţa, 2005
-

-
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CREŞTINISMUL LA POPULAŢIA DACO-ROMANĂ DE LA
NORDUL DUNĂRII DE JOS
Odată cu intensificarea schimburilor comerciale şi
a legăturilor culturale care se efectuau cu teritoriile de la
sud de Dunăre, au pătruns la nordul Dunării în secolul
IV şi curentele religioase. Creştinismul, biruitor în Imperiul
Roman, se va răspândi rapid după recunoaşterea lui ca
religie oficială prin edictul de la Milano al lui Constantin
cel Mare. Astfel va ajunge şi la populaţia romanică din
fosta provincie Dacia.
Despre existenţa unor comunităţi creştine în Dacia
romană, în secolele II-III nu avem informaţii, deşi în
ceea ce priveşte spaţiul carpato-danubiano-pontic se
consideră că opera de evanghelizare, cel puţin a Scythiei
Minor, i-ar fi aparţinut Sfântului Apostol Andrei. Eusebiu
din Cesareea scria că „atunci când sfinţii apostoli s-au
răspândit în toată lumea, lui Toma i-a căzut la sorţi
Partia, iar lui Andrei , Scythia"1•
Au apărut şi contestatari ai acestei tradiţii a
răspândirii creştinismului de către apostolul Andrei pentru
că Scythia Minor a fost întemeiată abia pe vremea lui
Diocleţian, iar Scythia Maior nu mai exista. Este posibil
însă, ca Eusebiu să păstreze o veche denumire a acestei
regiuni 2• După ce a fost recunoscut ca religie liberă şi a avut sprijinul oficial al împăraţilor
împotriva păgânismului aflat în declin, de-a lungul Dunării apar comunităţi creştine şi se vor
întemeia episcopate în provinciile dunărene: la Marcianopolis în Moesia Inferior, la Naissus în
Dacia Mediterranea şi la Sirmium, Siscia şi Poetovio în Pannonia, la Durostorum, Novae,
Nicopolis, Tomis şi Odessos.
Revenirea puternică a Imperiului Roman sub Diocleţian şi mai apoi sub Licinius şi
Constantin cel Mare la interesele sale pe cursul mijlociu şi cursul Dunării de Jos a contribuit
la propagarea creştinismului pe aceste teritorii. Cuceririle lui Constantin cel Mare de pe malul
stâng al Dunării au deschis şi accentuat legăturile directe dintre locuitorii celor două maluri ale
Dunării şi în afara graniţelor Imperiului. Prin intermediul comunităţilor creştine din centrele
bisericeşti de pe malul stâng s-a realizat în principal acest proces.
Întăresc aceste afirmaţii descoperirile arheologice care s-au făcut în Oltenia la Drobeta,
Sucidava, Romula, iar în Banat la Băile Herculane, V ârşeţ etc. La Sucidava s-a descoperit chiar
o bazilică creştină ce datează din secolul VI şi are legătură cu nevoile spirituale ale garnizoanei
stabilite în cetatea de la Celei. Interesantă este constatarea despre faptul că aceste descoperiri
arheologice creştine se rezumă la spaţiul fostei Dacii romane din timpul lui Traian. Pe teritoriul
dacilor liberi, în secolul IV nu sunt descoperiri de factură creştină. Se pare că localnicii de pe
aceste teritorii au rămas la vechile credinţe păgâne
În lumea greco-romană creştinismul a găsit cele mai bune condiţii economice şi sociale
pentru a prinde rădăcini, cuprinzând la început masele celor asupriţi, cărora noua credinţă le
oferea iluzia salvării într-o viaţă viitoare, pentru ca apoi să devină religie universală şi să fie
.

1 Eusebius din Cesareea, Istoria bisericească, III, 1, în Fontes Historiae Daco-Romanae (în
continuare FHDR), voi. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1970, p. 15;
2 Eutimiu Ştefan Lifa, Instituţii româneşti şi europene în Evul Mediu timpuriu, vol. I, p. 96;
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îmbrăţişată de toate păturile sociale. Dacă în secolul IV creştinismul s-a infiltrat atât de repede
la populaţia daco-romană din Dacia, înseamnă că şi aici exista nevoia, pe de o parte din cauza
situaţiei grele în care se afla în această perioadă a migraţiilor şi a tensiunilor existente între
noile populaţii asupritoare din Imperiu, pe de altă parte e posibil ca tradiţiile culturii romane
moştenite să fi contribuit la adoptarea religiei pentru a fi în concordanţă cu ceea ce se întâmpla
în Imperiu.
Cu certitudine putem afirma că vorbirea limbii latine a fost unul din factorii care au
facilitat răspândirea creştinismului. Observăm aceasta şi din originea latină a termenilor folosiţi
pentru a defini noţiuni ale credinţei creştine, păstraţi şi uzitaţi până astăzi în limba poporului
român. Spre exemplu, termenul de basilica din care derivă cuvântul biserică, s-a generalizat în
Imperiu începând cu epoca lui Constantin cel Mare. Păstrarea lui în limba română dovedeşte
că, la daco-ronanii de la nord de Dunăre, creştinismul s-a răspândit abia în secolul IV, spre
deosebire de celelalte regiuni ale imperiului unde era folosit termenul ecclesia, păstrat în
celelalte limbi romanice până astăzi 3:
Adoptarea credinţei creştine determină orice comunitate umană să treacă din punct de
vedere spiritual şi nu numai, la un nivel superior de dezvoltare. Monoteismul este de neconceput
fără unitatea politică. De aceea Imperiul Roman a reprezentat terenul propice de dezvoltare şi
propagare a creştinismului. Cei care îmbrăţişează noua credinţă se vor constitui într-o naţiune
creştină care se va distinge de celelalte comunităţi. S-a constatat de-a lungul istoriei că
adoptarea creştinismului a devenit uneori singurul mod prin care unele popoare barbare au
reuşit să se integreze în civilizaţia acelei vremi 4 •
Despre cei care au răspândit creştinismul în spaţiul carpato-danubiano-pontic sunt
păreri împărţite ale istoricilor. Unii afirmă că au existat misionari creştini care propovăduiau
valorile creştine în toate colţurile Imperiului, implicit la nordul Dunării. Alţii, din contră spun
că la nordul Dunării nu au ajuns misionarii, ci că s-a propagat din om în om, prin contactul
direct cu populaţia creştină din Imperiu. Lipsit de organizarea ecleziastică superioară pe care
o va dobândi prin filiera slavo-bizantină mai târziu, creştinismul daco-romanilor se reducea la
însuşirea elementelor de bază ale noii credinţe şi la practica simplă a cultului în mijlocul unor
comunităţi mici, nesupuse unei autorităţi bisericeşti 5•
În izvoarele scrise găsim informaţii cu privire la existenţa unor misionari care au ajutat
populaţia de la nordul Dunării să preia valorile creştine întocmai ca în Imperiu şi să se
organizeze în comunităţi religioase. Astfel, primul pe care îl menţionăm este Auxentios din
Durostor, probabil un localnic din rândul populaţiei romanizate de la Dunărea de Jos şi care
devine, în jurul anului 380, episcop de Durostor, după ce a trăit ca ucenic al episcopului Wulfila.
Wulfila însă nu este primul episcop din aceste ţinuturi, el urmându-i lui Teofil al Goţiei
care l-a avut ca discipol şi pe Sfântul Nichita 6• El atestă că Wulfila a propovăduit, prin harul
"
apostolic, fără întrerupere în limba greacă, latină şi gotică, în una şi singura biserică a lui
Hristos" 7•
Despre Wulfila cunoaştem că a fost numit din diac, la 30 de ani episcop al goţilor", „a
"
fost rânduit preot al lui Hristos să conducă şi să îndrepteze, să înveţe şi să zidească sufleteşte
neamul goţilor (. . . ) arătându-le cum să fie creştini" 8•
După ce Wulfila a propovăduit credinţa sfântă, teritoriul de la nordul Dun ării fiind sub
stapânirea goţilor, se pare că s-a declanşat o prigoană a regelui got Atanaric împotriva tuturor
celor care erau creştini. Acelaşi autor ne mărturiseşte că „s-a pornit atunci pe pământul barbar,
cu o furie tiranică, o persecuţie a creştinilor din partea necredinciosului şi nelegiuitului jude al
goţilor". În urma persecuţiei, Wulfila „fiind izgonit cu o mare mulţime de credincioşi din ţinutul
barbar pe pământul romanilor, a fost primit cu cinste de către împăratul Constantius 9•

p.

p.

3 Istoria României (coord. C. Daicoviciu; A. Oţetea ), vol. I, Editura Academiei , B 1L t<rP-şti, 1 960,
629-634;
4 E. Ştefan Lifa, op. cit., vol. II, p. 3;
5 Istoria României (coord. C. Daicoviciu; A. Oţetea ), p. 635;
6 E. Ştefan Lifa, op.cit. , voi. I, p. 93;
7 Auxentius din Durostor, Scrisoare despre credinţa, viaţa şi moartea lui Ulfila, în FHDR, voi. II,
111;
8 Ibidem, p. 111-113;
9 Ibidem, p. 113;
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Alt autor bisericesc care aminteşte de faptele petrecute la nordul Dunării de Jos şi
întăreşte spusele lui Auxentius din Durostor este Vasile cel Mare, episcopul Cesareei şi
Capadociei. El afirma că în urma persecuţiei lui Atanaric din 372, au murit apărători ai
creştinismului pe teritoriul de la nordul Dunării de Jos, fapt ce presupunea răspândirea
credinţei printre autohtoni. E cunoscut de altfel din Faptele Apostolilor că în timpul acestei
persecuţii a murit şi Sava Gotul, apărător al credinţei adevărate şi care a intrat în rândul
mucenicilor Bisericii Creştine Ortodoxe.
Sozomenos în a lui Istorie bisericească are anumite paragrafe interesante în ceea ce
priveşte răspândirea creştinismului: „„ .IBfila la început nu se deosebea cu nimic de biserica
universală [ . . . ] . C ând însă a venit în Constantinopol, se spune că fruntaşii sectei ariane au
discutat cu ei despre credinţă şi au făgăduit că-i vor da ajutor în delegaţia sa la împărat, dacă
va crede la fel ca ei, iar el, fie silit de nevoie, fie că a socotit în adevăr că e mai bine să
gândească astfel despre divinitate, s-a întovărăşit cu adepţii lui Arius şi s-a despărţit pe sine şi
tot neamul său de biserica universală.[ . . . ] El cel dintâi a fost la goţi autorul literilor şi a tradus
în limba patriei sale sfintele cărţi. Aşadar aceasta a fost cauza că, în general, barbarii de lângă
1
lstru urmează credinţa lui Arius" 0•
Şi Theodoretos din Cyros afirma despre Wulfila că: În vremea aceea episcopul lor era
"
IBfilas, în care aveau multă încredere şi ale cărui vorbe le socoteau legi nestrămutate.
Vrăjindu-i cu vorbe şi momindu-l cu bani, Eudoxius îl făcu să convingă pe barbari de a
îmbrăţisa comunitatea Împăratului" 11• Este vorba desigur în acest paragraf despre împăratul
Valens care trecuse la arianism. Nu putem şti dacă în momentul în care Wulfila a fost la nordul
Dunării a propovăduit arianismul sau credinţa dreaptă, dar cu siguranţă în timpul lui s-au creat
numeroase comunităţi aparţinătoare credinţei lui Arie.
Cele dintâi mărturii scrise despre lăcaşurile de cult de la nordul Dunării se referă la
audianii surghiuniţi aici din Imperiu. Epiphanios scrie despre schisma audianilor: „Audianii sau
odianii (. . . ) sunt o tagmă. Aceştia locuiesc în mănăstiri şi trăiesc retraşi de societatea celorlalţi
oameni. [. .. ] Întemeietorul acestei secte a fost Audios, care a trăit pe vremea lui Arius. Audios
a fost surghiunit, iar împăratul l-a trimis în părţile Sciţiei fiindcă făcea să se răzvrătească
multă lume. [ . . . ] În interiorul ţării goţilor i-a instruit pe mulţi în lucrurile credinţei. Tot el a
întemeiat în aceeaşi ţară a goţilor şi mănăstiri în sânul cărora a înflorit regula călugărească
şi o asceză deosebit de severă" 1 2•
Şi scrierea Pătimirea Sfântului Nichita cuprinsă într-un manuscris grec din 1587, păstrat
la Biblioteca Naţională din Paris oferă date precum că şi acest sfânt, asemenea lui Wulfila „a
fost iniţiat de episcopul Teofil, care a luat parte la sinoadele de la Niceea şi Constantinopol ".
Sfântul Nichita a fost autohton din stânga Dunării pentru că în sinaxarul Bisericii din
Constantinopol e menţionat ca născut şi crescut în ţara barbarilor numiţi goţi, dincolo de
"
lstru".
În a doua jumătate a secolului IV şi începutul celui următor a trăit şi episcopul Niceta
de Remesiana. Se întălnesc din nou păreri contradictorii ale istoricilor. Vasile Pârvan şi Nicolae
Iorga contestă faptul că acesta şi-ar fi desfăşurat activitatea misionară şi în ţinuturile nord
dunărene. M. Păcurariu şi I.D. Suciu spun că ar fi existat posibilitatea ca episcopul să
propovăduiască şi în această zonă. M. Pippidi e de părere că s-a ocupat doar de dacii trecuţi
la sud de Dunăre 13• Paulinus din Nola în Poemul XVII (Despre întoarcerea lui Nicetas) afirma
" 14
Vei merge departe până la dacii de la miazănoapte ( . . . )
"
Chiar dacă Niceta de Remesiana nu ar fi ajuns pe malul stâng al Dunării, cu siguranţă
discipolii lui vor fi ajuns. Limba latină a facilitat acţiunile lui, dar şi ale celorlalţi misionari,
făcându-se înţeleşi de către locuitorii nord-dunăreni. Cert e că la sfârşitul secolului V, opera de
creştinare a acestor teritorii era încheiată, religia creştină a devenit un factor determinant în
cadrul vieţii sociale, dar mai ales cu efecte de durată pentru viaţa spirituală.
Episcopii misionari au avut rolul principal în crearea unei vieţi spirituale active pentru

II,

p.

1 O Sozomenos, Istoria bisericească, VI, 37, 8 în FHDR, vol. II, p. 227;
1 1 Theodoretos din Cyros, Istoria bisericească, II, 8, în FHDR, voi. II, p. 233;
1 2 Epiphanios, Împotriva celor optzeci de erezii. Despre schisma audianilor, 70, 1, în FHDR, vol.
173;
1 3 E. Ştefan Lifa, op.cit., voi. I, p. 94-95;
1 4 Paulinus din Nola, PoemulXVII (Despre întoarcerea lui Nicetas), 17, în FHDR, vol. II, p. 177;
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că aveau contact direct cu populaţia şi se confruntau cu problemele lor, ajutându-i să facă faţă
situaţiei grele în care se aflau din cauza barbarilor, îndemnându-i la înţelegere, la milă, la
compasiune, concepte ale creştinismului. '!bate aceste precepte care atestă răspândirea creştinismului
sunt confirmate şi de descoperirile arheologice, observându-se mai ales în ritul funerar trecerea
de la păgânism la creştinism. S-au descoperit necropole cu inventar creştin, orientarea
mormântului pe direcţia vest-est şi alte aspecte care subliniază trecerea la noua credinţă 15•
Până la mijlocul secolului V, legăturile strânse ale daco-romanilor din vechea Dacie cu
lumea romană din sudul Dunării sunt puternice nu numai în domeniul culturii materiale, ci şi
în domeniul culturii spirituale. Tot acum, deosebirile dintre autohtoni şi populaţiile migratoare
se atenuează încetul cu încetul, datorită convieţuirii strânse de-a lungul secolelor. În secolele
VI-VII se ajunge la o uniformizare a culturii materiale care cuprinde deopotrivă pe localnici
şi pe noii veniţi. Existând întotdeauna contactul între regiunile nord-dunărene şi romanitatea
sud-dunăreană, populaţia daco-romap.ă din Dacia şi-a putut păstra identitatea ei aparte. Din
secolul VI, populaţia închegată daco-romană va intra într-o nouă fază istorică, aceea a
convieţuirii cu slavii şi mai apoi a asimilării acestora, rezultând în final poporul român şi
clasele societăţii feudale.
Prof. Cristina Neag
Liceul Teoretic Mircea Eliade Reşiţa
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1 5 E. Ştefan Lifa, op. cit. , voi. II, p. 9.
21
https://biblioteca-digitala.ro

ŞCOALA DIN SOCENI - PESTE 3 SECOLE DE EDUCAŢIE

Şcoala la
d e şi
b ăn ă ţ e n i ,
pe
asuprită
vremuri, reclamând
jerfte şi lupte grele
pe ntru
a
fi
menţinută, astăzi
face progrese ui
m i t o a r e .
B ănăţeanul îşi
trimite copiii la
şcoală nu pentru că
este obligat, ci din
dragostea ce o are
pentru învăţătură,
aşa că azi puţini
sunt din aceia care
nu se pot lauda că
fiii lor ştiu carte.
Şi nu numai atât.
Sate le b ăn aţene
sunt pline cu băieţi
care urinează şcoli
s e cu n d are, p r o fesionale şi universitare.
La î nceputurile şcolii româneşti,
învăţământul se reducea la citit, scris, socotit
şi cântare bisericească. Şcoala reprezinta un
fel de barometru al nivelului de civilizaţie.
Când a început învăţământul în Soceni, când
s-a zidit şcoala, nu se cunoaşte. Se poate doar
presupune că în jurul anului 1700, deci de
atunci de când cartea tipărită a început să
aibă o răspândire mai mare. Certitudini sunt
de la anul 178 1 când, pe lângă şcoală mai
exista şi locuinţa învăţătorului. Aceasta ne
arată că exista o preocupare să-i fie asigurate
învăţătorului minimum de condiţii pentru o
stabilitate cât mai mare.
Între anii 1872-1873 şcoala a fost
renovată. După aceea, în anul 1896 a fost
acoperită cu ţiglă. Creşterea numărului de copii
şi posibilităţile materiale ale sătenilor au
determinat transformarea clădirii şcolii şi mărirea
ei în anul 1910. Şcoala de-a lungul timpului a
avut în vedere organizarea de şezători
duminicale la Căininul Cultural; de serbări

festive cu ocazia diferitelor evenimente (Crăciun,
Paşti, 1 Deceinbrie); participarea elevilor la
diferite munci voluntare (plantarea pomilor,
curăţenia satului).
Un rol important în evoluţia şcolii după
1896 l-a avut învăţătorul Ion Dorea. S-a născut
la Vălişoara, în anul 1876. El a fost, de altfel,
şi cel căruia i-au trecut prin mâini zeci de
promoţii de copii, fiind în slujba şcolii ca
învăţător din 1896 până în 1 93 1 . Primul
învăţător de care se ştie este Jurca Breban,
care la 1781 avea o leafă de 25 florini pe an.
Avea locuinţa la şcoală. Pe lângă obligaţiile
sale de învăţător mai era şi notar comunal şi
cântăreţ în strană la biserică.
Un alt învăţător pomenit la anul 1790
a fost Pavel Paulovici, născut la Clopodia.
Între anii 1854 - 1859 a fost învăţător Adam
Sciopoane. Fiind preot şi învăţător, el era
cunoscut sub porecla de Popa Adam.
Personalitatea cea mai proeminentă
dintre cei care au activitate ca învăţători a
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fost Pavel Chinezu. Fiu al comunei, s-a născut
la 16 august 1836 şi a început să profeseze la
Găvojdia. Apoi a venit acasă la Soceni, unde
a rămas până la moarte, în anul 1887, la 3
ianuarie.
Între anii 1887 - 1888 a servit ca
învăţător Gheorghe Răbăgia, care era şi preot.
Din Reşiţa a venit ca învăţător Simeon Pocrean
( 1888 - 1893). Pe lângă activitatea sa didactică,
el a activat şi ca un apreciat ziarist. După
aceşti învăţători am mai găsit numele
următorilor învăţători: Peica Petru, Bolonta
Emilia, Hotea Vasile, Toma Victor, Zamfirescu
Mihai, Roşoagă Ion, Scânteie Constantin,
Buteică Ovidiu. Cu puţine excepţii, majoritatea
învăţătorilor care au fost la Soceni nu s-au
născut în localitatea respectivă.
Acum există în Soceni şcoală mare, cu
posibilităţi (baza materială) pentru învăţământ,
cu clasele I - IV. În urma iniţiativei primarului
Rus Ioan, în şcoală a fost instalată încalzire
centralizată, care este indispensabilă în timpul
iernilor geroase. Vechea clădire a şcolii a fost
transformată în Cămin Cultural.
Astăzi la Soceni funcţionează Şcoala
cu clasele I-IV, numărul elevilor fiind redus,
iar aceştia după terminarea clasei a IV-a fac
naveta la Reşiţa pentru a-şi continua studiile
până la clasa a VIII-a sau la Ezeriş. Unii din
aceştia, după terminarea clasei a VIII-a işi
continuă studiile la liceele din Resita iar alţii
îşi întrerup studiile şi rămân să lucreze la
munca de pe câmp. Şcoala este dotată şi cu o
bibliotecă, aceasta oferind elevilor volume din
cele mai diverse genuri literare.
Unii dintre cei care s-au născut şi au
făcut primii ani de şcoală în Soceni au continuat
studiile în alte localităţi, inclusiv centre
universitare. Aceştia sunt intelectualii satului,
unii dintre ei cunoscuţi nu numai în Soceni,

dar şi în locurile unde au ajuns să-şi profeseze
meseria, în centre universitare sau chiar foarte
departe, în străinătate, ca profesori, medici,
jurişti, ingineri, preoţi, oameni de cultură.
În dome niul învăţământului sunt
învăţătorii Pavel Chinezu, Peica Petru iar ca
profesori amintim pe: Foiaş Ciprian, Magiar
Maria - Calota, Minda Petru, Minda Florin,
Miu Ruj a - Soceneanţu, Românu Ion, Gheju
Nicolae Cosmin.
Unul dintre cei mai cunoscuti intelectuali
care s-au născut aici, la Soceni, este profesorul
doctor Magiar Nicolae. Acesta aparţine prin
excelenţă spiritului bănăţean chiar dacă s-a
preumblat mult prin Europa. Toţi aceştia au
avut o contribuţie semnificativă în ridicarea
prestigiului şcolii din Soceni şi a satului, atât
în ţară cât şi în străinătate şi sunt chiar luaţi
drept model de generaţia tânără.
Profesor Cristian Şodâncă,
Şcoala cu clasele I-VIII,
Ezeriş
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Napoleon - un destin fascinant.
Cronologia unei epopei nepieritoare
Volumul II
de Ion Popa
Al doilea volum al cărţii

.i====i împărat francez. Acest fapt nu
poate fi ignorat şi nici insinuat
lan

Popa

ca o obiecţie dat fiind că pe

semnate de Ion Popa continuă
prima parte a epopeii napoleoniene

parcursul timpului, inclusiv în
prezent, admiratorii lui Napoleon

de la 1804, adică de la proclamarea

se tot înmulţesc, de toate vârstele

Franţei ca imperiu şi implicit a

şi de toate profesiile. Este suficient

lui Napoleon Bonaparte ca împărat
al

francezilor

cu

numele

să amintim că numai în Franţa,

de

Napoleon I.
Evenimentele sunt relatate

„

până la data de 15 decembrie

1840, adică momentul când trupul

neînsufleţit

al

lui

Napoleon ,

deshumat în insula Sfânta Elena,
a fost readus în Franţa cu cele
mai înalte onoruri militare şi pus

NAPOLEON

;
j

un d..tln ta.cm.ni

zilnic se lansează ceva în scris,
despre Napoloen.
Un alt aspect pe care
trebuie

să-l

semnal ă m

este

includerea detaliilor cu caracter
militar la campaniile desfăşurate
de Napoleon, de la numărul de

Ed1t.<i•• l* R„IJt

participanţi până la alte date cu
caracter

în locul în care este şi în prezent:

strict statistic.

Acest

lucru nu trebuie să surprindă

Domul Invalizilor din Paris.
LL----�====t totuşi, având în vedere faptul că,
Maniera de redactare este aceeaşi ca la
pe lângă complexitatea imensă a personalităţii lui
primul volum, adică o cronologie a faptelor legate
Napoleon, el a fost perceput de la primele campanii
de perioada imperială din vremea lui Napoleon I.
până în prezent, în primul rând ca un comandant
Evoluţia evenimentelor are un caracter strict
la nicio
de oşti genial, inegalabil (se ştie că
cronologic, păstrând consecvent ordinea faptelor
academie militară din lume nu lipseşte ca studiu
de la ziuă şi lună până la anii de desfăşurare a
strategia şi tactica napoleoniană).
lor (politice, militare etc).
De remarcat, ca şi în primul volum, faptul
Descrierea evenimentelor este realizată prin
că Ion Popa inserează în descrierea evenimentelor
intervenţii directe în text ale autorului Ion Popa.
legate de Napoleon, şi ceea ce a vizat direct sau
Acestea sunt făcute prin aprecieri pe cât de
indirect istoria românil or (vezi demersurile
pertinente pe atât de pitoreşti chiar. Partea
diplomatice ale lui Talleyrand, celebrul ministru
ştiinţifică este respectată prin bogata bibliografie
de externe al lui Napoleon). Acest aspect este cu
consultată şi prin folosirea adecvată a notelor
atât mai salutar cu cât alţi autori români care au
critice.
tratat evenimentele legate de istoria napoleoniană
Această manieră de redactare a volumului
nu a făcut acest lucru.
se apropie foarte mult de ceea ce în mediile
Firesc, acest al doilea volum a fost aşteptat
ştiinţifice este afiliat cu istorismul. Este cert că
ca să se poată completa întregul demers la care
şi acest volum păstrează intenţiile declarate fără
autorul Ion Popa s-a angajat cu atâta pasiune.
echivoc ale autorului la începutul primului volum:
Îndrăgirea marelui „personaj'', Napoleon Bonaparte,
cartea să folosească nu numai celor care sunt
s-a făcut cu certitudine din tinereţe, probabil din
pasionaţi de epopeea napoleoniană, dar mai ales
perioada studenţiei. Faptul că a rămas până în
elevilor, studen ţilor şi nu în ultimul rând
prezent, la vârsta senectituţii, este meritoriu, cu
profesorilor de la toate nivelele.
atât mai mult cu cât se transpune într-o carte în
Dicolo de toate acestea, se simte permanent
două volume. Avem senzaţia, citind aceste volume,
„subiectivismul" autorului în favoarea netă a
că ele s-au vrut un adevărat crez profesional al
împăratului francez, şi în mod firesc acuzele, mai
autorului, un fel de „testament".
directe sau mai voalate faţă de „perfidul Albion",
Aceste volume se adaugă, ca o adevărată
adică Anglia. Sunt pasaje în care, pe lângă redarea
la izvorul peren ce contribuie la
" picătură" '
strictă a evenimentelor, form·ilf<rile sunt făcute
perpetuarea legen(.�''i n3-poleoniene. U!l 8 devărat
cu oarecare iz de nosklt;;e, sentimentalism chiar
mit, deşi au trecut rn?i bine de dou2 ��C'.ole de la
din partea autorului, faţă de Napoleon şi faptele
începuturile lor.
sale, în contextul amplu al istoriei europene dar
şi universale. Nu lipsesc adjectivele, epitetele,
Drd. Eduard Magiar
caracterizările unor acţiuni sau evenimente.
Prof.
dr. Nicolae Magiar
Asemenea pasaje sunt adresate în mod direct
celor care se declară fără dubii admiratorii marelui
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