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Cuvânt înainte

În anul 2018 au fost organizate în întreaga ţară mii de conferinţe ştiinţifice 
sau de popularizare, de către instituţii publice sau private, mai toate cu 

un generic foarte generos (de la Drumul spre Marea Unire sau Unirea din 1918, 
până la formulări mai metaforice, mai mult sau mai puţin baroce). Puţine însă 
au avut o tematică specială, adaptată totuşi tematicii anului Centenar, iar un 
număr şi mai restrâns de conferinţe s‑au finalizat prin publicarea unui volum 
cu lucrările sesiunii. Printre aceste puţine manifestări ştiinţifice care şi‑au 
propus din capul locului să omagieze generaţia Unirii, dar să evoce şi parcur‑
sul istoric al naţiunii române către anul astral 1918 se numără şi Conferinţa 
Naţională Biserică şi naţiune la românii din Banat şi Transilvania. Episcopul 
Miron Cristea şi Marea Unire, organizată între 24–26 septembrie 2018 de către 
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 
parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului, Consiliul Judeţean Caraş‑
Severin, Universitatea Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca şi cu sprijinul financiar al 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Aceasta a permis ca majoritatea 
comunicărilor prezentate (unele dintre ele fiind incluse în prezentul volum) să 
fie subsecvente temei enunţate din vreme de organizatori şi să reunească speci‑
alişti care să analizeze aproape exhaustiv rolul bisericii în pregătirea Unirii de 
la 1918, dar şi personalitatea ierarhului ortodox de la Caransebeş din vremea 
aceea, episcopul Miron Cristea. Fie că vorbim despre abordări care au reconsti‑
tuit activitatea misionară şi pastorală a vrednicului episcop înainte de 1918 care 
a contribuit la păstrarea identităţii etno‑confesionale a românilor ortodocşi din 
Banat şi Transilvania, fie că s‑au referit la activitatea acestuia din toamna anului 
1918 sau au reliefat implicarea lui Miron Cristea în zilele anterioare Adunării de 
la Alba Iulia ori deplasarea lui spre capitala Marii Uniri, toate lucrările se fun‑
damentează pe cercetări originale, pe surse inedite ori edite, dar reinterpretate 
într‑o altă paradigmă. 

Prin urmare rezultatele conferinţei de la Caransebeş din ultimele zile ale 
lunii septembrie 2018 sunt cu atât mai importante cu cât specialiştii vor avea 
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de acum la îndemână un volum circumscris subiectului Biserică şi naţiune la 
români în epoca modernă, cu insistenţă pe personalitatea lui Miron Cristea. 
Studiile demonstrează faptul că atât în toamna anului 1918, cât şi înainte de 
Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918, Biserica a jalonat par‑
cursul naţiunii române din Transilvania în epoca modernă, confirmând cele‑
brul vers al lui Andrei Mureşanu că în fruntea poporului creştin au stat mereu 
„preoţi cu crucea‑n frunte”. Biserica Ortodoxă, mai ales după 1868, când a fost 
adoptat Statutul Organic elaborat de Sfântul Andrei Șaguna, i‑a adus pe români 
pe terenul vieţii publice, implicându‑i în viaţa comunităţii locale, care, ea însăşi, 
a ieşit din situaţia de marginalizare a istoriei, în care fusese împinsă de secole. 
Admirator al mitropolitului Andrei Șaguna, clericul care a funcţionat pe lângă 
Consistoriul mitropolitan ortodox de la Sibiu şi mai apoi a devenit episcop 
de Caransebeş (Miron Cristea) s‑a străduit să meargă pe urmele ilustrului său 
înaintaş şi să pună instituţia bisericii în slujba naţiunii. Fără aportul de secole 
al ambelor confesiuni româneşti (ortodoxă şi greco‑catolică) la afirmarea şi 
dezvoltarea naţiunii române din Transilvania, Unirea din 1918 cu greu s‑ar fi 
putut înfăptui. De aceea se cuvine a aduce şi pe această cale un pios omagiu 
„armatei” de preoţi, călugări, protopopi, episcopi şi mitropoliţi (majoritatea 
iluştri anonimi) care s‑au pus necondiţionat în serviciul comunităţii şi au pro‑
tejat, asigurat rezistenţa naţională a românilor transilvăneni.
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