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Episcopul Lucian Mic, relaţiile 
bisericii ortodoxe române din 
banat cu biserica ortodoxă Sârbă 
în a doua jumătate a secolului al 
XlX-lea, Presa Universitară    Clujeană/
Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2013, 403 pp.

Lucrarea de faţă intitulată, 
„Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române 
din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă 
în a doua jumătate a secolului al XlX-
lea“, constituie teza de doctorat a 
Preasfinţitului Părinte Lucian Mic al 
Caransebeşului, susţinută la Facultatea 
de Teologie din Craiova, la catedra de 
Istorie Bisericească Universală sub 
conducerea Pr. Prof. Dr. Constantin 
Pătuleau.

Preasfinţitul Părinte Episcop 
Lucian, fiu al Banatului, trecând prin 
toate treptele ierarhice ale Bisericii 
Ortodoxe Române, cu multă dragoste 
scoate la lumină o serie de documente 
preţioase, care au contribuit la cunoaş-
terea unor evenimente importante din 
viaţa celor două biserici surori.

Tema lucrării urmăreşte îndelungata 
stăpânire străină din Banat, precum cea 
turcească, austriacă şi maghiară, ce a dus 
la apropierea popoarelor oprimate. 
Ultimele decizii ale secolului al XlX-
lea, sunt marcate de lupta comună a 
românilor, sârbilor, precum şi a altor 
popoare subjugate împotriva politicii de 
asuprire naţională. In istoriografia 

românească cu privire la relaţiile celor 
două biserici surori s-au scris relativ 
prea puţine lucruri.

Preasfinţia sa, după o minuţioasă 
cercetare în cele mai importante şi 
preţioase Arhive din zona Banatului, 
evidenţiază condiţiile canonice si isto-
rice care au determinat o bună relaţie 
dintre români si sârbi.

Pe lângă partea introductivă, 
Preasfinţia Sa împarte lucrarea în opt 
capitole. Fiecare dintre acestea dez-
voltă strânsa relaţie dintre credincioşii 
celor două biserici surori.

În capitolul I, Preasfinţia Sa urmă-
reşte în spaţiu şi timp pătrunderea creş-
tinismului în ţinuturile de Nord, şi de 
Sud, de-o parte şi de alta a fluviului 
Dunărea. Imperiul Bizantin a avut o 
mare influenţă în păstrarea dreptei cre-
dinţei ortodoxe cu specificul cultural 
al fiecărui popor. Aşezarea sârbilor în 
Peninsula Balcanică, sub influenţa cul-
turii bizantine a condus la convertirea 
lor la religia ortodoxă. Prin înfiinţarea 
alfabetului chirilic, dar şi prin scrierile 
fraţilor Chirii şi Metodiu, pe bună drep-
tate pot fi consideraţi apostolii sârbilor. 
Prima Episcopie Sârbească este ates-
tată la Rascia în secolul al IX-lea, după 
care a urmat înfiinţarea Patriarhiei de 
Peci, care îşi întindea jurisdicţia cano-
nică şi asupra unui mare teritoriu locuit 
de românii din Transilvania si Banat.

Capitolul al II-lea cuprinde viaţa 
economică, socială şi politică în 
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secolul al XlX-lea pe tot parcursul ei 
până la Revoluţia burgheză-democra-
tică din anul 1848, care a marcat şi 
lupta de emancipare bisericească şi 
naţională. Un rol hotărâtor 1-a avut 
Episcopul Andrei Şaguna de la Sibiu, 
care a militat pentru ieşirea bisericii 
româneşti din Ardeal şi Banat de sub 
jurisdicţia ierarhiei sârbe. In compo-
nenţa Mitropoliei Ardealului, înfiin-
ţată în anul 1865, intra şi reînfiinţarea 
Episcopiei Caransebeşului în acelaşi 
an, la care se mai adăuga şi Episcopia 
Aradului.

Capitolul al treilea, prezintă eta-
pele de colonizare a sârbilor în Banat 
începând cu secolul al XH-lea. Despre 
emigrarea organizată a sârbilor în teri-
toriile dintre Mureş, Tisa şi Dunăre, 
există mărturii certe în izvoare atât 
sârbe, cât şi maghiare.

Capitolul al patrulea, tratează reîn-
fiinţarea Episcopiei Caransebeşului şi 
rolul pe, care l-au avut marile perso-
nalităţi atât politice, cât şi culturale la 
înfăptuirea acestui măreţ ideal naţional 
bisericesc.

Capitolul al cincilea prezintă suc-
cint dorinţa românilor din Imperiul 
austriac de a se despărţi de ierarhia 
sârbească, în urma sinodului ce s-a 
ţinut în ziua de 4 august

la Karlowitz, oraş care la cea vreme 
era capitala Ortodoxiei din Imperiul 
Austriac. Prioritatea ţinerii acestui 
sinod 1-a avut mai întâi alegerea noului 
patriarh sârb în locul lui Iosif Raiacici, 
decedat la 1 decembrie 1861, al cărui 
mormânt se află până azi în Catedrala 
din Karlowitz. Lucrările sinodului de 
la Karlowitz din 1864- au fost prezi-
date de generalul-maior, baronul Iosif 

Filipovici de Phlipsrberg, în calitate 
de comisar. La sinod au mai participat 
Andrei Şaguna al Ardealului, Arsenie 
Stoicovici al Budei, Emiliani 
Kenghelaţi al Vârşeţului, Procopie 
Ivacicovici al Aradului, Ştefan 
Cnezevici al Dalmaţiei, Nicanor 
Gruic, arhiereu vicar al diecezei 
Pacraţiului şi arhimandritul de Bercin 
Lucian Nicolaievici. Pe lângă alege-
rea noului patriarh în persoana lui 
Samuil Maşirevici, care a avut loc în 
ziua de 25 iunie 1864 la Karlowitz, 
delegaţia românilor solicita restaura-
rea ierarhică avută înainte de anul 
1700. Se mai solicita ca românii şi 
Biserica Orientală să aibă o poziţie 
conformă cu canoanele şi să fie egală 
cu sârbii, drept de a avea o autonomie 
a afacerilor bisericeşti şi şcolare.

Cu toată opoziţia reprezentanţilor 
bisericii sârbe, cauza Bisericii 
Româneşti a fost susţinută şi» de 
împăratul Austriei Franz Iosef I 
(1848-1916). Acesta a promis reînfi-
inţarea Mitropoliei atât în 25 septem-
brie 1860, precum şi în anul 1863, 
lucru care nu s-a putut înfăptui. 
Lucrările sinodului s-au încheiat cu 
încrederea în împărat care între timp 
v-a găsi soluţia cea mai bună.

In Pastorală de Crăciun, Sf. 
Mitropolit Andrei Şaguna anunţa cre-
dincioşii Bisericii Ortodoxe Române 
din Ardeal şi Banat, că prin hotărârea 
din 24 decembrie 1864, luată de împă-
ratul Franz Iosef, se restabilea înfiin-
ţarea Mitropoliei Ortodoxe a 
Transilvaniei. La această hotărâre, 
episcopul Andrei Şaguna era desem-
nat ca arhiepiscop şi mitropolit al 
românilor greco-răsăriteni din Ardeal 
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şi Ungaria. Tot acum se reînfiinţa şi 
Episcopia Caransebeşului, care 
împreună cu Episcopia Aradului 
făceau parte din jurisdicţia canonică 
a Mitropoliei Ardealului.

Capitolul VI - tratează prezenţa 
mănăstirilor româneşti şi sârbeşti din 
Banat precum şi separarea lor, ca 
urmare a neînţelegerilor dintre cele 
două biserici ce s-au disputat mulţi ani 
prin celebrul proces al mănăstirilor.

Capitolul VII - reprezintă consecin-
ţele sinodului de la Karlowitz, ce au con-
dus la reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe 
a Transilvaniei cu cele două episcopii 
sufragane Arad şi Caransebeş. Spre deo-
sebire de Episcopia Aradului, care avea 
o vechime mai mare, reînfiinţarea 
Episcopiei Caransebeşului poseda un 
teritoriu mult mai mare învecinat cu spa-
ţiul sârbesc; datorită acestei situaţii au 
avut loc mai multe dispute.

Capitolul VIII - prezintă un scurt 
istoric al Mitropoliei Karlowitzului asu-
pra episcopiilor sufragane Timişoara şi 
Vârşeţ. în bună parte, Biserica Română 
şi cea Sârbă de pe teritoriul României 
s-au încadrat în limitele legislative 
canonice oferite de politica Imperiului 
Habsburgic până în anul 1867 odată cu 
încheierea pactului dualist austro-ungar. 
Toată această perioadă până la înfăptu-
irea României Mari de la 1 decembrie 
1918, dorinţa românilor s-a manifestat 
pentru autonomie bisericească, păstra-
rea limbii române în biserică şi şcoală.

După cum observăm, ortodoxia în 
Banat a fost reprezentată de naţiunile 
române si sârbe. Desi naţiunea română 
a fost mult mai numeroasă, trecerea 
popoarelor migratoare, precum şi 

stabilirea sârbilor în Balcani, o dată cu 
creştinarea lor în spiritul toleranţei celor 
două popoare, au trăit în deplină armo-
nie. Condiţiile istorice de la începutul 
secolului al XVII-lea au făcut ca românii 
din Banat, deşi au avut o organizare mult 
mai veche, să intre în componenţa bise-
ricii sârbe „diploma emisă de împăratul 
Leopold I în 21 august 1690“, a acordat 
o serie de drepturi Bisericii Sârbe în 
detrimentul celei româneşti.

Cele două biserici, română şi sârbă, 
au păstrat dreapta credinţă ortodoxă cu 
toate vicisitudinile istorice prin care au 
trebuit să treacă. Din sânul lor au rezul-
tat mitropoliţi, episcopi, preoţi, dascăli 
şi alte elite culturale, care prin exem-
plele vieţii lor şi cu mult curaj au păstrat 
nealterată ortodoxia comună celor două 
popoare. Pe lângă alte obiective lămu-
rite de Preasfinţitul Părinte Dr. Lucian 
Mic al Caransebeşului, lucrarea sa are 
un rol primordial cu privire la bunele 
relaţii de colaborare dintre ierarhi, pre-
oţi şi credincioşii celor două naţiuni 
diferite.

Şi pe această cale ne bucurăm şi 
felicităm osteneala, răbdarea şi perse-
verenţa Preasfinţiei Sale la elaborarea 
acestei măreţe lucrări. Cartea 
Preasfinţiei Sale, de certă valoare şti-
inţifică, documentară, ne oferă un 
material atât de preţios şi necesar în 
cunoaşterea trecutului celor două 
biserici surori.

Preot dr. Constantin Cilibia
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Sebastian, Episcopul Slatinei şi 
Romanaţilor, predici la Duminicile 
de peste an, Slatina, 2011, 342 pp.

Cartea de predici a Preasfinţitului 
Părinte Dr. Sebastian al Slatinei şi 
Romanaţilor încununează parcursul a 
peste 10 ani de experienţă omiletică. 
Cea mai mare parte din predicile sale 
au fost rostite la catedrala patriarhală 
din Bucureşti, pe vremea când era 
episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor.

Propovăduirea „cuvântului lui 
Dumnezeu“ este una din funcţiile 
vitale ale bisericii. Ea îşi are obârşia 
în relaţia naturală şi supranaturală, 
fiind un imperativ indisolubil legat de 
chemarea preoţească. Sfântul Apostol 
Pavel se adresa corintenilor cu : „Vai 
mie, de nu voi propovădui“ (I 
Corinteni IX, 16). Ca „împreună 
lucrători“ ai Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, slujitorii sfintelor altare 
au datoria să transmită credincioşilor 
învăţătura creştină mântuitoare de 
suflete. Datoria lor este de a învăţa 
„drept cuvântul lui Dumnezeu“. (II 
Tim, II 15).

Prin predicile sale, Preasfinţitul 
Părinte Dr. Sebastian al Slatinei şi 
Romanţului arată că ele sunt un factor 
de educaţie religios morală, care pune 
la lucru toate posibilităţile de a împlini 
porunca Mântuitorului „mergând 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh“ (Matei XXVIII, 
19-20). Totodată Mântuitorul fagădu-
indu-le, promite că nu îi va lasâ* sin-
guri pe păstorii de suflete în 

propovăduirea cuvântului lui 
Dumnezeu: „Eu sunt cu voi în toate 
zilele până la sfârşitul veacului“ 
(Matei XXVIII, 20).

Prin tematica expusă, predicile 
Preasfinţiei Sale se adresează preoţi-
lor precum şi maselor largi de credin-
cioşi din toată ţara. Lucrarea cuprinde 
un număr de 52 de predici după numă-
rul duminicilor din cursul anului bise-
ricesc. Ele se împart în trei perioade 
şi anume: perioada Penticostarului ce 
cuprinde şapte predici a Octoihului, 
36 de predici, iar cea a Triodului 9 
predici.

Pe lângă cele şase predici din peri-
oada Penticostarului avem una speci-
ală închinată Praznicului învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos. 
Perioada Octoihului este caracterizată 
prin cele 32 de predici, la care se 
adaugă patru speciale legate de măre-
ţul praznic al Naşterii şi Botezului 
Domnului nostru Iisus Hristos. Iar 
perioada Triodului cuprinde cinci pre-
dici la care se adaugă patru speciale 
premergătoare începerii Postului 
Mare. Din această perioadă observăm 
că lipseşte predica din Duminica I-a 
din post, numită şi Duminica 
Ortodoxiei. Nu întâmplător Preasfinţia 
Sa a evitat să publice în cartea sa şi 
această predică. A intrat în tradiţia 
bisericii noastre ca predica din această 
duminică să fie atribuită Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
din care fac parte toţi ierarhii şi să fie 
trimisă în fiecare an printr-o scrisoare 
credincioşilor din biserică.

Citindu-le cu multă atenţie, obser-
văm că Preasfinţia Sa, la elaborarea 
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acestor predici se foloseşte de cele 
două izvoare ale revelaţiei divine, 
naturală şi supranaturală.

Pentru documentare se foloseşte 
atât de cărţile Vechiului Testament, 
cât si ale Noului Testament, adău-
gându-se scrierile Sfinţilor Părinţi şi 
scriitori bisericeşti din Poloage, cât 
şi din alte scrieri patristice. La aces-
tea se mai adaugă şi unele istorioare 
din viaţa de fiecare zi, cunoscute sau 
mai puţin cunoscute, care au un 
puternic impact educaţional asupra 
credincioşilor.

Predicile Preasfinţiei Sale cuprind 
învăţături dogmatice, religios-morale, 
catehetice, misionare, cu o largă apli-
care în viaţa de fiecare zi. Stilul plăcut 
şi înmiresmat prin frumuseţea cuvin-
telor frumos expuse pe înţelesul tutu-
ror, face ca lucrarea să fie interesantă 
în lucrarea mântuirii.

Temele dezbătute au la bază citate 
din Sfânta Scriptură, care îşi află o 
mare utilitate în viaţa misionară a 
bisericii. Citatele din Sfinţii Părinţi, 
precum şi istorioarele din vieţile sfin-
ţilor, completează şi întregesc un fru-
mos cadru de educaţie 
moral-religioasă.

Felicităm lucrarea Preasfinţitului 
Părinte Episcop Dr. Sebastian al 
Slatinei şi al Romanaţilor pe care o 
recomandăm pentru lecturare şi 
punere în practică a învăţăturilor fru-
mos expuse prezentate.

Preot dr. Constantin Cilibia

Pr. dr. Daniel Alic, eparhia 
caransebeşului în perioada păsto-
ririi episcopului Miron cristea 
(1910-1919). biserică şi societate. 
Presa Universitară Clujeană - Editura 
Episcopiei Caransebeşului, 2013, 
449 pp.

Cu înalta binecuvântare a 
Preasfinţitului Părinte dr. Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, a apărut 
lucrarea de doctorat a părintelui 
Daniel Alic, consilier cultural al 
Episcopiei Caransebeşului şi cadru 
didactic al Institutului Teologic din 
aceiaşi localitate.

Cartea încununează munca de cer-
cetare şi documentare arhivistică a 
unei perioade lungi de timp sub con-
ducerea D-lui Prof. Univ. Dr. Ioan 
Munteanu de la Universitatea de Vest 
din Timişoara.

Lucrarea, temeinic argumentată, 
cuprinde activitatea Episcopului Dr. 
Miron Cristea (1910-1919) al 
Caransebeşului, mai puţin cunoscută 
până la această dată în istoriografia 
bisericească.

După veritabila criză politico-bise-
ricească dintre anii 1908-1910 promo-
vată de contele Apponyi Albert prin 
nerecunoaşterea curţii de la Viena la 
insistenţele guvernului maghiar a ale-
gerii celor doi candidaţi, Filaret Musta 
şi Dr. Iosif Traian Bădescu, de viitori 
episcopi ai Caransebeşului. In urma a 
mai multor nemulţumiri venite din 
partea credincioşilor bănăţeni a fost 
ales episcop Dr. Miron Cristea în ziua 
de 25 aprilie şi întronizat în ziua de 
18 mai 1910 ca episcop al 
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Caransebeşului, devenind din anul 
1919 Mitropolit primat al României 
Mari.

Cartea este structurată în 8 capi-
tole, fiecare dintre ele dezbate o tema-
tică proprie aleasă de autor.

Capitolul I - dezbate începuturile 
episcopiei Caransebeşului, frământă-
rile prin care a trecut de-a lungul tim-
pului datorită ocupaţiilor străine, pre-
cum desfiinţarea şi reînfiinţarea ei 
prin Diploma Imperială din 6 iulie 
1865 a împăratului Francisc Iosif I, 
care a reprezentat pentru românii 
bănăţeni ieşirea lor de sub jurisdicţia 
ierarhiei sârbe, odată cu reînfiinţarea 
episcopiei Caransebeşului care prin 
slujitorii ei de frunte a reuşit să pola-
rizeze întreaga societate românească 
bănăţeană.

Capitolul II - înfăţişează activita-
tea cultural-administrativă depusă la 
Sibiu până la alegerea sa de episcop 
la Caransebeş al lui Miron Cristea. în 
toată această perioadă este prezentată 
activitatea viitorului episcop, Miron 
Cristea, ca o puternică personalitate 
bisericească şi culturală. Pe lângă alte 
studii, în ziua de 18 mai 1895, acesta 
a obţinut la Budapesta titlul de doctor 
în literatură română intitulat „Viaţa şi 
opera lui Eminescu“. Cunoştea foarte 
bine şi vorbea limbile maghiară şi 
germană. în ziua de 1 iulie 1895, 
mitropolitul Miron Romanul al 
Ardealului, 1-a numit în funcţia de 
secretar al Consistoriului diecezan. 
Vreme de trei ani, de la 1 ianuarie 
1898 şi până la

31 decembrie 1900, a fost redactor 
responsabil al foii religioase Telegraful 

Român al Mitropoliei Ardealului. In 
anul 1902 a fost ales pe viaţă asesor 
consistorial. în acelaşi an s-a călugărit 
la Mănăstirea Hodoş-Bodoc de lângă 
Arad. Ca urmare a unei bogate acti-
vităţi întreprinse la Sibiu, ierodiaco-
nul Miron Cristea a fost hirotonit 
ieromonah în ziua de 13 aprilie 1903, 
iar în luna iunie 1908 a fost hirotonit 
protosinghel. La Sibiu a desfăşurat o 
puternică activitate culturală prin 
numeroasele sale studii şi articole 
publicate în numeroasele publicaţii 
ale timpului, fie ele bisericeşti sau 
laice. Activitatea sa este binecunos-
cută şi din cadrul societăţii ASTRA 
de la Sibiu.

Capitolul III - descrie alegerea, 
recunoaşterea şi întronizarea ca epi-
scop al Caransebeşului al lui Miron 
Cristea.

Capitolul IV - cuprinde activitatea 
acestuia dintre anii 1910-1919 ca epi-
scop al Caransebeşului. In toată 
această perioadă se distinge ca o 
puternică personalitate a lumii biseri-
ceşti bănăţene. Energic din fire şi 
îndrăzneţ, mereu era preocupat de o 
cât mai bună administrare şi chiver-
nisire a bunurilor bisericeşti. în con-
formitate cu Statutul Organic a mai 
fost preocupat şi de organizarea unei 
puternice vieţi bisericeşti a preoţilor 
şi credincioşilor din episcopie, pre-
cum şi de organizarea şcolii confesi-
onale româneşti.

Capitolul V - se distinge prin aten-
ţia acordată de Miron Cristea Şcolii 
confesionale, care alături de biserică 
sunt cei doi factori primordiali în 
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procesul de modernizare şi emanci-
pare a naţiunii române din Banat.

Capitolul VI - implică activitatea 
lui Miron Cristea în viaţa comunităţilor 
româneşti din episcopie. Sunt cunos-
cute numeroasele sale pastorale trimise 
cu ocazia unor mari sărbători biseri-
ceşti, precum şi a vizitelor canonice la 
parohii, sfinţirea de biserici de pe tot 
cuprinsul episcopiei Caransebeşului. 
Nu sunt trecute cu vederea consecin-
ţele şi urmările asupra populaţiei româ-
neşti, ca urmare a provocărilor Primului 
Război Mondial.

Capitolul VII - conferă preţioase 
date din perioada dualismului maghiar 
(1867-1918), precum şi lupta de eman-
cipare naţională a românilor bănăţeni. 
Alături de episcopul Miron Cristea 
stau mari personalităţi politice şi cul-
turale, promotori ai mişcării de elibe-
rare naţională. Dintre aceştia am putea 
aminti pe George Pop de Băseşti, 
Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Vasile 
Lucaciu, Iuliu Mocioni, Ştefan Cociş 
Pop, precum şi alte elite ale lumii bănă-
ţene şi ardelene. Pe lângă alte revendi-
cări, aceştia cereau introducerea votu-
lui universal, înlăturarea legilor de 
deznaţionalizare iniţiate de statul 
maghiar nu numai asupra românilor ci 
şi asupra altor naţionalităţi. în susţine-
rea acestei idei, un loc de frunte 1-a 
avut protopopul Dr. George Popoviciu 
al Lugojului, lider al PNJ*,/prin orga-
nizarea unor adunări populare, precum 
cea de la Lugoj din 2/15 iunie 1911, 
dar şi în alte localităţi. Greutăţile pro-
vocate de Primul Război Mondial au 
avut un puternic impact economic, 
social, cultural, asupra credincioşilor 
din Episcopia Caransebeşului. în toată 
această perioadă, episcopul Elie

Miron Cristea a stat alături de păs-
toriţii săi prin numeroasele vizite pas-
torale, scrisori pastorale, cercetare la 
casele acestora, prin care Necupreţit 
îi sfătuia şi îi îndemna să treacă peste 
aceste greutăţi. Un rol aparte 1-a avut 
şi publicaţia Drapelul din Lugoj al lui 
Valeriu Branişte, colaborator al vred-
nicului episcop.

Intensa activitate a episcopului 
Miron Cristea alături de alte elite ale 
timpului, au dat roade bogate prin 
înfăptuirea României Mari de la 1 
decembrie 1918, visul de veacuri al 
tuturor românilor.

Capitolul VIII - ocupă un loc 
aparte prin oferirea unor date istorice 
mai puţin cunoscute asupra situaţiei 
politice din Banat de după Marea 
Unire.

În urma Convenţiei de armistiţiu, 
încheiat în ziua de 13 noiembrie 1918 
la Belgrad, între Antanta şi Ungaria, 
Banatul urma să fie ocupat de trupele 
aliate până la încheierea tratativelor 
Conferinţei de Pace, care urma să aibă 
loc la Paris. Graba lor de stăpânire, 
armatele sârbeşti au luat în stăpânire 
aproape întreg Banatul. La început 
românii i-au primit ca pe buni prieteni, 
dar în scurt timp aceştia au devenit 
ocupanţi ai populaţiei locale. Au urmat 
prigoane, arestări, întemniţări, depor-
tări în masă ale ţăranilor români, siliţi 
să muncească în Serbia. Autorităţile 
administrative şi militare sârbe s-au 
dedat la achiziţionarea forţată a bunu-
rilor materiale de tot felul, demontarea 
fabricilor şi chiar şinele de cale ferată-
care erau trimise în Serbia. Au făcut 
presiuni asupra instituţiilor bisericeşti, 
şcolare, administrative, arestări de pre-
oţi, iar învăţătorii erau obligaţi să 
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depună juruinţă de loialitate statului 
sârb. începând cu luna decembrie a 
anului 1918, Comanda Militară din 
Lugoj a interzis ca în biserici să se mai 
pomenească Regele Ferdinand I al 
României. Mai mult, aceştia au emis 
pretenţia ca în bisericile româneşti să 
fie pomenit Regele Petru al Serbiei. 
Şcolile confesionale din Banat, ca şi 
învăţătorii lor, au fost vizate de politica 
de ocupaţie a sârbilor.

Ca urmare a acestor evenimente 
neaşteptate, oamenii politici ai 
Banatului au înaintat memorii marilor 
puteri ale Europei pentru retragerea 
armatelor sârbeşti şi înlocuirea lor cu 
trupe franceze sau engleze. Armata 
franceză a sosit în Timişoara în ziua 
de 3 decembrie 1918, iar cea sârbă în 
ziua de 19 februarie 1919, ocupând 
oraşul Timişoara şi o mare parte din 
Banat. Armata de ocupaţie sârbă n-a 
recunoscut Consiliile naţionale româ-
neşti, încercând să instaureze admi-
nistraţia sârbească în întreg Banatul. 
Sub comanda generalului Leon Farret, 
armatele franceze au intrat în Banat 
în ziua de 27 ianuarie 1919, insta-
lându-se la Lugoj. In felul acesta, 
Banatul se afla sub ocupaţie maghiară, 
dar împărţit în mod arbitrar de arma-
tele franceze şi sârbeşti, care au avut 
viziuni diferite asupra misiunii lor de 
supraveghere. In aceste condiţii grele, 
episcopul Dr. Miron Cristea şi-a con-
tinuat activitatea bisericească naţio-
nală. In ziua de 14/27 februarie a fost 
prezent în Biserica Ortodoxă de la 
Lugoj unde a rostit un frumos cuvânt 
naţional. După această vizită, Miron 
Cristea a plecat la Sibiu pentru a fi 
prezent la Congresul preoţilor din 
întreaga Mitropolie şi din părţile 

ungurene, desfăşurat între 6-8 martie 
1919, în care şi-a disputat probleme 
de organizare bisericească. In timpul 
cât episcopul Miron Cristea s-a aflat 
la Sibiu, treburile episcopiei 
Caransebeşului au fost conduse de 
arhimandritul Filaret Musta şi proto-
singhelul Dr. Iosif Traian Bădescu.

Problema integrităţii Banatului a 
fost stabilită la lucrările Conferinţei 
de Pace de la Paris din anul 1920. 
Până la stabilirea graniţelor actuale au 
avut loc până în anul 1924 mai multe 
dezbateri între reprezentanţii români 
şi sârbi.

Activitatea episcopului Miron 
Cristea în perioada anilor 1910-1919 
la Caransebeş a fost una dinamică, 
patriotică, însufleţită de măreţele ide-
aluri ale naţiunii române. Toate aceste 
calităţi l-au recomandat ca pe cel mai 
potrivit ierarh, căruia să-i fie încre-
dinţate destinele bisericii străbune. 
Marele Colegiu Electoral Bisericesc 
al României, întrunit la 18/31 decem-
brie în sala Ateneului Român din 
Bucureşti, a ales în unanimitate ca 
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Primat 
al Bisericii Ortodoxe Române pe 
ierarhul caransetgpan Miron Cristea, 
care din anul 1925, luna februarie, 
devine primul patriarh României.

Cu această ocazie felicităm oste-
neala părintelui Dr. Daniel Alic, care 
prin străduinţa şi laborioasa muncă de 
cercetare arhivistică, ne oferă infor-
maţii preţioase despre activitatea Dr. 
Miron Cristea ca episcop al 
Caransebeşului.

Pr. dr. Constantin Cilibia


