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Contribuția Bisericii Ortodoxe Române din Banat  

la făurirea și consolidarea Marii Uniri 

 

Mircea-Gheorghe Abrudan 

 
Abstract. The Romanian Orthodox Church of Banat played an important part in 

the unification process of Transylvania and Banat with Romania, in the autumn 

of 1918. Through the ecclesiastical separation of the Romanian communities 

from the Serbian Metropolitan of Karlowitz and the birth of the Romanian 

National Metropolis of Transylvania and Hungary in 1864, the Orthodox 

Romanians from Banat became part of the same institutional framework with all 

their Romanian brothers from the Hungarian part of the Double Monarchy, 

having a single church constitution, organization and national head: the 

metropolitan from Sibiu. The denominational Romanian school system, the 

charity, the cultural associations, the church press, the theological and 

pedagogical institutes sponsored by their Romanian orthodox Church, 

strengthened the Romanian national feeling and promoted the communion of 

thoughts and feelings with their brothers of the old Romanian kingdom and 

outside it. Our study presents the contribution of the Romanian Orthodox 

Church to the creation and consolidation of the Great Union in Banat, in the 

following points: the positive role played by the military chaplains and clergy 

during the First World War; the social-philanthropic activity of the church 

during the conflagration; the sacrifices of the priesthood during the war and the 

Serbian military occupation of Banat in 1919; the dissemination of the messages 

of the new Romanian authorities within the people, the solidarity of the Clergy 

to the National Romanian Central Council in Arad and the blessing of 

organizing the national councils and guards in all the settlements; the active 

participation of the clergy at the successful organization of the Great National 

Assembly in Alba Iulia on December 1 1918; the consolidation of the Romanian 

statehood after 1918 by the jurisdictional unification of the Orthodox Metropolis 

of Hungary and Transylvania with the Orthodox Church of Old Romania, the 

establishment of the Romanian Patriarchate in 1925, and the foundation of three 

new dioceses in Transylvania and Banat: Oradea (1920), Cluj (1921) and 

Timișoara (1939). 

Keywords: Bishops, Priesthood, the Romanian people, Miron Cristea, Ioan 

Ignatie Papp, First World War, National Assembly from Alba Iulia, Great 

Romania    
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Preliminarii 

Într-un text memorialistic redactat cu ocazia semicentenarului unirii 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, marele 

fiu al Banatului românesc, crescut în cartierul Fabric din Timișoara, Aurel 

Cosma junior (1901-1983), scria: „Poporul român s-a născut creștin. De la 

începutul existenței sale a găsit în Biserica lui Hristos nu numai un loc de 

rugăciune, dar și un lăcaș de unitate etnică. S-a format în jurul Bisericii o 

solidaritate națională, fiindcă Biserica era și ea națională. Biserica era a 

poporului și stătea în slujba poporului. Biserica a avut un rol istoric în 

pregătirea biruinței românești. Preoții propovăduiau Evanghelia libertății 

și unirii. De pe amvoane, glasul lor se armoniza într-o sublimă simfonie a 

victoriei, cu acordurile acelorași sentimente ce vibrau pe coardele 

sufletești ale poporului credincios. Apostolatul românesc al preoților a fost 

îndreptat în direcția lămuririi poporului asupra mijloacelor de înfăptuire a 

voinței sale. Ideea libertății și a unirii a pornit de la popor, iar Biserica, 

alături de conducătorii națiunii, a susținut și a sprijinit acțiunile mulțimii 

de a realiza aceste postulate. Alături de preoți, și dascălii confesionali erau 

în subordinea consistoriilor episcopale. Învățător confesional era și 

cantorul din strană. În activitatea lui, în afară de școală și de biserică, s-a 

evidențiat prin organizarea și conducerea corurilor care au dat concerte 

sau reprezentații populare, unde ardea nestinsa flacără a idealului 

național”1. Scrisă în anii orânduirii comuniste atee, de pana unui fost 

deținut politic – între anii 1960-1964 – al acelui odios regim de import 

sovietic, mărturia lui Aurel Cosma jr. este extrem de prețioasă pentru 

înțelegerea și conștientizarea noastră, a celor din societatea postmodernă 

secularizată, în legătură cu rolul determinant jucat de Biserica Ortodoxă 

Română nu numai în devenirea istorică și culturală a poporului român2, ci 

mai ales a contribuției ei decisive în procesul de coagulare a națiunii 

                                                           
1 Aurel Cosma, Biserica Română din Banat și Unirea de la Alba Iulia, în „Mitropolia 

Banatului”, anul XVIII, nr. 10-12, 1968, pp. 594-611, reluat în Mihai Hau (ed), Biserica 

Ortodoxă Română și Marea Unire, volumul I, Editura Basilica, București, 2018, pp. 52-73, 

citatul la p. 56. 
2 A se vedea în acest sens lucrările devenite clasice ale lui N. Iorga și M. Păcurariu: N. Iorga, 

Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor, Vol. I-II, ediție îngrijită și 

prefață de I. Oprișan, Editura Saeculum, București, 2011; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii 

Ortodoxe Române vol. I-III, ediția a 3-a, Editura Trinitas, Iași, 2004-2008; Idem, Cultura 

teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Editura Basilica, București, 2011; Idem, 

Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, Editura Andreiana, Sibiu, 2016. 
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române în modernitate și de făurire a statului român întregit3. Când susțin 

acest lucru mă gândesc, desigur, mai ales la Biserica Ortodoxă Română din 

Transilvania, Banat și Bucovina, care și-a afirmat și articulat instituțional 

dimensiunea ei națională românească cu multe decenii înaintea anului astral 

1918 prin strângerea împreună a românilor, risipiți printre diversele 

neamuri și confesiuni ale conglomeratului Imperiu al Habsburgilor,       

într-un organism comun: Mitropolia Națională Românească înființată în 24 

decembrie 1864 pentru ardeleni, bănățeni și ungureni, și respectiv în 1873 

pentru bucovineni4.  

 

Unitate românească prin Biserica Ortodoxă: Mitropolia Națională  

Mărginindu-ne la spațiul transilvano-bănățean, trebuie subliniat că 

și înainte de (re)întemeierea mitropoliei, ideea emancipării și organizării 

bisericii naționale românești s-a manifestat tot mai vocal la cumpăna 

secolelor XVIII-XIX, repurtând două victorii clare prin alegerea și 

întronizarea primilor ierarhi români în fruntea eparhiilor Ardealului 

(Vasile Moga, 1810) și Aradului (Nestor Ioanovici, 1829)5. Curentul 

național va sparge solidaritatea confesională supraetnică, manifestată cu 

putere pe parcursul secolului al XVIII-lea în mișcările de dezrobire 

religioasă din Ardeal și Hălmagiu6, manifestându-se în ceea ce este 

                                                           
3 Mircea Păcurariu, Unitate românească prin Biserică, Editura Andreiana, Sibiu, 2018; 

Adrian Ignat, Aportul Bisericii la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Editura Universitară, 

București, 2011. 
4 Despre istoria celor două mitropolii și implicarea lor în mișcarea națională a românilor vezi: 

Ilarion Pușcariu, Metropolia românilor ortodocși din Ungaria și Transilvania. Studiu istoric 

despre reînființarea metropoliei, dimpreună cu o colecțiune de acte, Tiparul Tipografiei 

Arhidiecezane, Sibiu; Ioan-Paul Valenciuc, Preoțimea ortodoxă din Bucovina în timpul 

ocupației habsburgice (1775-1918), Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 

2016; Keith Hitchins, Ortodoxie și Naționalitate. Andrei Șaguna și românii din Transilvania 

1846-1873, traducere Aurel Jivi, Editura Enciclopedică, București, 2016.  
5 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 

1977, pp. 139-166; Ladislau Gyemant, „Lupta pentru instituirea episcopilor români în cadrul 

Diecezei Ortodoxe din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol. In 

Memoriam: Mitropolitul Andrei Șaguna (1873-2003), Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 

2003, pp. 324-334; Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1701-

1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 89-96.  
6 Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII-lea, 

Vol. I-II, ediție și studiu introductiv de Sorin Șipoș, Academia Română. Centrul de Studii 

Transilvane, Cluj-Napoca, 2012; Pavel Vesa, Eparhia Aradului în timpul episcopului Sinesie 

Jivanovici (1751-1768), Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2013; Silviu Anuichi, Relații 

bisericești româno-sârbe în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, în „Biserica Ortodoxă 

Română”, anul XCVII, nr. 7-8, iulie-august 1979, București, pp. 869-1054. 
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cunoscut în istoriografia noastră sub denumirea: mișcarea de separație 

ierarhică. Chiar dacă portavocea cea mai sonoră a acestei idei – convertite 

într-un veritabil proiect eclesial-național în pașoptism prin petițiile 

repetate de înființare a unei singure mitropolii românești în Imperiul 

austriac care să-i cuprindă pe toți românii din Transilvania, Banat, Bihor 

și Bucovina7 – a fost marele arhiepiscop și mitropolit Andrei baron de 

Șaguna (1808-1873)8, trebuie afirmat că ideea nu i-a aparținut lui, ci a 

fost preluată de la românii bănățeni, mai exact de la cei din Eparhia 

Timișoarei. Adunați la Ciacova în 20 septembrie 1831, „românii din 

părțile Timișoarei”, cum se iscălesc la finalul petiției adresate împăratului 

Francisc I, au redactat în termenii următori ideea mitropoliei naționale: 

„să se facă, în parte, un nou arhiepiscopat, pentru eparhiile românești 

ale Aradului, Timișului și Vârșețului, dacă s-ar putea, și pentru ale 

Ardealului și Bucovinei, iar acest scaun să fie întotdeauna dat unui 

român, iar astfel să se despartă aceste națiuni, bisericile, școlile, 

așezămintele și preoții lor, în veci, așa cum cere și națiunea politică”9.  

Așadar, despărțirea ierarhică de mitropolia Carlovițului însemna 

ieșirea românilor din jurisdicția respectivei mitropolii și întemeierea unei 

alteia românești, în frunte cu un arhiepiscop și mitropolit român care să-i 

adune sub autoritatea sa canonică, culturală și națională pe toți ortodocșii 

români majoritari în cinci (Arad, Ardeal, Bucovina, Timișoara și Vârșeț) 

                                                           
7 Andrei Șaguna, Promemorie despre dreptul istoric al autonomiei bisericești naționale a 

Românilor de relegea răsăriteană în ces. reg. provinții ale monarhiei austriece, Sibiu-Viena, 

1849; Idem, Adaosu la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericești naționale a 

românilor de relegea răsăriteană în ces.reg. provinții ale monarhiei austriace, Tipografia lui 

Georgie de Closius, Sibiu, 1850; Idem, Memorialu, prin care se lămureşte cererea Româniloru 

de Religiunea răsăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei loru din punctu de vedere 

al ss. Canoane. Aşternut c.r. Ministeriu pentru Kultu şi Instrucţiune 1851, Tipografia diecesană, 

Sibiu, 1860; Andreas Schaguna, Promemoria über das historische Recht der nationalen 

Kirchen-Authonomie der Romanen morgenländ. Kirche in der k.k. Kronländern der österreich. 

Monarchie, Gedruckt bei U. Klopf Senior und A. Turich, Wien, 1849; Idem, Anhang zu der 

Promemoria über das historische Recht der nationalen Kirchen-Authonomie der Romanen 

morgenländ. Kirche in der k.k. Kronländern der österreich. Monarchie, Gedruckt bei Georg v. 

Closius, Hermannstadt, 1850; Idem, Denkschrift wodurch die Bitte der Romanen des 

orientalischen Glaubens in Oesterreich um Herstellung ihrer Metropolie aus dem 

Gesichtspunkte der Kirchensatzungen beleuchtet wird. Dem K.K. Ministerium für Cultus und 

Unterricht überreicht 1851, Diocesan-Druckerei, Hermannstadt, 1860.   
8 Mircea Păcurariu, O viață dăruită Bisericii și Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, 

Mitropolitul Transilvaniei, Editura Andreiana, Sibiu, 2012. 
9 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului, 

volumul II, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1980, doc. 313, p. 630. 
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din cele 11 eparhii ortodoxe din Imperiul austriac (Carloviț, Arad, Bacica, 

Carlstadt, Buda, Pakratz, Timișoara, Vârșeț, Transilvania, Dalmația și 

Bucovina)10. Altfel spus, dacă o unitate politică românească era atunci 

utopică, bănățenii au dorit să realizeze o unire românească prin biserică, 

de altfel singura lor formă instituțională proprie de existență. Aceasta este 

cheia de înțelegere a marii dezamăgiri a bănățenilor, exprimată public mai 

ales de Andrei Mocioni, după restaurarea Mitropoliei Ortodoxe Românești 

când în Banat s-a obținut numai înființarea Episcopiei Caransebeșului 

pentru zona de munte, eparhia Timișoarei rămânând în cadrul mitropoliei 

Carlovițului, iar bănățenii de la câmpie considerându-se nemângâiați și 

într-o oarecare măsură sacrificați11. Totuși, mitropolitul Andrei Șaguna nu 

le trădase nici nu le abandonase cauza, lăsând prin testament 50.000 

florini pentru înființarea a două noi „eparhii române greco răsăritene” la 

Cluj și la Timișoara12.  

Desigur, Aurel Cosma jr. cunoștea toate acestea nu numai pentru 

că studiase la Institutul teologic din Arad între 1917-1918, ci și pentru că 

se trăgea dintr-o familie din zona Banatului de câmpie unde bunicul său 

fusese dascăl în școlile confesionale românești în care „ardea nestinsa 

flacără a idealului național”, cum afirma în 1968, flacără pe care o 

moștenise și se angajase să o ducă mai departe13.  

Este greu de crezut că fără separația ierarhică, fără mitropolia 

națională organizată pe prevederile constituționale moderne și unice ale 

Statutului Organic șagunian și fără sistemul școlar confesional, deci fără 

unitatea românească a ardelenilor, bănățenilor și bihorenilor prin biserică, 

unirea politică din anul 1918 ar fi fost îmbrățișată atât de repede și de ușor 

de elită și de popor deopotrivă, bănățenii exprimându-se chiar mai 

vehement în acest sens prin impunerea în rezoluția adunării de la Alba Iulia 

                                                           
10 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia 

Paşoptistă şi Marea Unire. Evoluţie istorică şi relaţii confesionale, Editura Andreiana/Presa 

Universitară Clujeană, Sibiu/Cluj-Napoca, 2015, pp. 470-471. 
11 Nicolae Bocșan, Andrei Șaguna și Andrei Mocioni, în Daniel Alic (coord.), Simpozionul 

Internațional „Taină și comuniune”. Caransebeș, 24-25 aprilie 2012, Editura Episcopiei 

Caransebeșului, Caransebeș, 2012, pp. 332-333.  
12 Testamentul Mitropolitului Andrei Șaguna, în Mircea Păcurariu, Constantin Necula, Paul 

Brusanowski (coord), Mitropolitul Andrei Șaguna, Texte alese, Editura Andreiana, Sibiu, 

2010, p. 195. 
13 Despre istoria familiei și prima parte a vieții sale vezi: Aurel Cosma jr., Memorii, ediție, 

studiu introductiv și note Carmen Albert, Editura Mirton, Timișoara, 2010. 
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a unirii fără condițiuni14. O altă ilustră personalitate a națiunii noastre, 

vlăstarul unei vechi familii preoțești din Lancrămul Transilvaniei, 

participant la „istorica adunare națională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât 

alipirea Transilvaniei la patria-mumă”, a explicat simplu această realitate 

precizând că „n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice”, 

deoarece „pregătirea se făcuse vreme de sute de ani”15. Nicolae Iorga scria 

în acest sens că „românii au trăit într-o comunitate religioasă, care a avut 

drept consecință o comunitate culturală de cel puțin 300 de ani, și aceasta a 

produs în ceea ce privește sentimentul general de unitate românească cel 

mai mare efect”16. Biserica Ortodoxă Română a cultivat cu stăruință în 

sufletul credincioșilor ei – cel puțin de la mitropoliții cărturari și sfinți 

Varlaam, Dosoftei și Antim Ivireanul –, prin tipar, predică, circulația 

cărților bisericești, a iconarilor, copiștilor și a preoților că fac parte din 

aceeași „seminție românească” indiferent că erau moldoveni, munteni ori 

ungureni, că au aceeași origine, ca neam, că vorbesc aceeași limbă și 

împărtășesc aceeași credință creștină pravoslavnică, comuniune etnico-

religioasă pe care nici măcar unirea unei părți a ardelenilor cu Biserica 

Romei nu a putut-o frânge17.       

Rolul național și cultural al Bisericii Ortodoxe Române se observă 

în mod limpede în zilele noastre nu numai în interiorul României, ci mai 

ales la românii din afara granițelor, fie că vorbim despre comunitățile 

istorice din Banatul sârbesc, din Ungaria sau din nordul Bucovinei, fie de 

diaspora noastră mai veche ori mai nouă, în continuă expansiune pe toate 

meridianele globului, cultivarea identității, a limbii și tradițiilor românești 

fiind clar asumată18.      

                                                           
14 A se vedea în acest sens mărturiile strânse în volumul: Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, 

Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire. Bănățeni la Alba Iulia, Editura Partoș, 

Timișoara, 2018.  
15 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, ediție îngrijită de Dorli Blaga, Editura 

Humanitas, București, 2018, p. 239.  
16 Cf. Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte, în Biblia adecă 

Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, ediție jubiliară, Editura 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2018, p. XVI. 
17 Mircea Păcurariu, Unitate românească prin Biserică, passim; Constantin Voicu, Biserica 

strămoșească din Transilvania în lupta pentru unitatea spirituală și naţională a poporului 

român, Editura Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1985; Vasile Netea, Conștiința originii 

comune și a unității naționale în istoria poporului român, Editura Albatros, București, 1980. 
18 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Unitate națională și dinamică pastorală. 

Lucrarea Bisericii în societate în anul 2018, Editura Basilica, București, 2019.  
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Contribuția Bisericii Ortodoxe Române din Banat la făurirea și 

consolidarea Marii Uniri poate fi sistematizată în următoarele puncte:      

1) rolul clerului militar și mirean în timpul Primului Război Mondial;      

2) activitatea social-filantropică a Episcopiei Caransebeșului pe durata 

conflagrației; 3) jertfele preoțimii pe parcursul războiului și în timpul 

ocupației sârbești; 4) difuzarea mesajelor noilor autorități românești în 

sânul poporului, adeziunea ierarhiei la Consiliul Național Român Central 

din Arad și binecuvântarea organizării consiliilor și gărzilor naționale;     

5) participarea activă a clerului în organizarea cu succes a Marii Adunări 

Naționale de la Alba Iulia; 6) consolidarea statalității românești după 

1918 prin unificarea jurisdicțională a Mitropoliei românilor ortodocși din 

Ungaria și Transilvania cu Biserica Ortodoxă din Vechea Românie, 

constituirea Patriarhiei Române în 1925, și înființarea celor trei episcopii 

noi în Transilvania și Banat, la Oradea (1920), Cluj (1921) și Timișoara 

(1939). 

 

Clerul militar bănățean în timpul Primului Război Mondial 

Cercetările desfășurate și publicate de mai mulți istorici și teologi 

în ultima vreme au arătat rolul important jucat de clerul militar pe 

fronturile Marelui Război19, pe paturile spitalelor și în lagărele de 

prizonieri prin încurajarea soldaților, sprijinirea moralului acestora, 

mărturisirea și împărtășirea lor cu Sfintele Taine, înlesnirea comunicării 

cu cei de acasă, organizarea unor cursuri de alfabetizare sau a unor case 

culturale speciale pentru soldați, și îmbărbătarea lor în situațiile extreme 

prin care au trecut20. Din arealul bănățean și din jurisdicția episcopiilor 

                                                           
19 Maria Alexandra Pantea, Relatări din Primul Război Mondial prezentate în presa 

ecleziastică din Banat, Editura Tritonic, București, 2017. 
20 Mihai-Octavian Groza, Despre activitatea preoților militari români transilvăneni în 

perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în Doru Sinaci, Emil Arbore (coord.), 

Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana, Vasile Goldiș 

University Press, Arad, 2014, pp. 532-545; Valeria Soroștineanu, Preoții militari din 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Ardealului, în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela 

Tămaș (ed.), Primul Război Mondial. Perspectivă istorică și istoriografică/World War One. 

A Historical and Historiographical Perspective, Academia Română. Centrul de Studii 

Transilvane/Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 345-358; Ionela Zaharia, 

Clerul militar român din Austro-Ungaria pe frontul italian în timpul Marelui Război, în Ioan 

Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș (ed.), Primul Război Mondial, pp. 359-

368; Ionela Zaharia, The Romanian Military Clergy from Austria-Hungary: Their Activities 

in the Prisoners of War Camps during World War I, în Antonello Biagini, Giovanni Motta 
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Aradului și Caransebeșului au fost mobilizați în armata austro-ungară pe 

durata războiului următorii 82 de preoți: protopopul militar ortodox Pavel 

Boldea din Borlovenii Vechi, George Adam din Voislova, Ioan 

Alexandrescu din Verendin, Romulus Ancușa din Văliug, Iulian Andrițoi 

din Ianova, Angel Antoniu din Sudriaș, Ioan Ardelean din Lugoj, Pavel 

Ardelean din Mehala, Paul Arghielan din Timișoara, Atoniu Atnagia din 

Zorlențu Mare, Nicolae Bădin din Rudăria, Aurel Balea din Bozovici, 

Constantin Bălean din Moldova Nouă, Toma Ungurian Biricescu din 

Lugoj, Liviu Biro din Gruni, Traian Blajiu din Pojejena, Leon Blaga din 

Secusigiu, Moise Bordoș din Birchiș, Nicolae Brănuțiu din Giulvăz, 

Coriolan Iosif Buracu din Mehadia, Vincențiu Ciorogar din Soceni, Aurel 

Colojora din Omor (astăzi Rovinița Mică), Adrian Cioloca din Vârșeț, 

Emil Damșa din Fârdea, Petre Damșa din Duleu, Ioan Danciu din Satu 

Mic, Vasile Debu din Timișoara, Alexandru Dobrescu din Bărbosul, 

Cornel Drăgan din Rușova Nouă, Iosif Drăgoi din Globurău, Ioan Enujka 

din Oloșag, Filip Victor din Lipova, Ioan Geția din Greoni, Emil 

Grădinar din Birchiș, Iuliu Halmagian din Valcani, Victor Iclozan din 

Begheiu Mic, Ioan Imbroane din Rusca Montană, George Ionescu din 

Obad, Moise Ienciu din Caransebeș, Eftimie Jianu din Lugoj, George 

Jovanovics din Lugoj, Cornel Jurca din Oravița, Ilie Jurescu din Tufari, 

Lucian Lungu din Drăgoești, Dumitru Lupea din Jena, Pavel Magdescu 

din Caransebeș, Pavel Marcovici din Vârșeț, Gheorghe Milosin din 

Lugoj, Dumitru Mirea din Jurești, Ioan Mitar din Opatița, Aaron Moise 

din Silagiu, Eugen Muntean din Toracul mic, Iuliu Olariu din Lugoj, 

George Olde din Ferendia, Ștefan Oprean din Cenad, Cornel Panciovan 

din Iertof, Teodor Petrica din Nikolici-Vârșeț, Filip Pop din Zdrenjanin, 

Paul Popa din Seleus, Grigorie Popovici din Globu Craiovei, Nicolae 

Popovici din Gătaia, Romulus Popovici din Lugoj, Otto Porumb din Ilova, 

Aurel Raica din Utvin, Gheorghe Risza din Lugoj, Gheorghe Runcan din 

Lugoj, Emil Rusu din Blajova, Ioan Rusu din Blajova, Victor Scipione din 

Fizeș, George Sdicu din Seleus, Iosif Serafin din Pătaș, Toma Simu din 

Cârnecea, Dumitru Soceanțu din Lugoj, Nicolae Șoșdean din Lugojel, 

George Sperlea din Lugoj, Sebastian Staics din Elemir, Petru Susan din 

Comorâște, Terențiu Bugariu din Timișoara, Dumitru Tieran din Ghilad, 

                                                                                                                                               
(ed.), The First World War. Analysis and Interpretation Vol. 1, Cambridge Scholars 

Publishing, 2015, pp. 323-337. 
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Remus Tincaiu din Lugoj, Pavel Tismonariu din Rusca, Ioan Torovan din 

Ohaba Bistra, Nicolae Vălean din Cornea, Ioan Vida din Reșița și 

Gheorghe Vior din Lugoj21.  

 

Activitatea pastorală și social-filantropică a Bisericii în timpul 

războiului 

Clerul mirean din spatele frontului sau de pe frontul de acasă         

a jucat de asemenea un rol decisiv în sânul populației civile afectate        

de trauma pierderilor umane și materiale, de angoasele, neliniștile, 

neajunsurile, însigurarea și durerea pricinuită de plecarea taților, fraților, 

rudelor pe front, de trecerea armatelor străine, de ocupația suferită de 

populația din anumite regiuni și de epidemiile de holeră, de alcoolism și 

de alte flageluri morale, toate combătute mai ales din îndemnul și cu 

ajutorul autorităților bisericești. La scurtă vreme după declanșarea răz-

boiului, episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp, i-a îndemnat pe slujitorii 

sfintelor altare „să facă tot posibilul pentru liniștea celor rămași acasă și 

pentru mângâierea celor îndepărtați”. În decembrie 1914, același ierarh 

îi ruga pe preoți să catehizeze răniții din spitalele militare, să le citească 

rugăciuni și să meargă cu Sfânta Cruce de Bobotează. Acțiunile acestea 

de încurajare și de sprijinire prin rugăciune, sfat, donații în bani și diferite 

alte acțiuni filantropice au fost o constantă pe durata războiului în toate 

protopopiatele ortodoxe românești din Banat, fiind impulsionate de cei 

doi ierarhi de la Arad și Caransebeș22.   

Suportul spiritual, moral și material oferit cu generozitate de cler 

și de instituțiile bisericești pe parcursul celor cinci ai războiului (1914-

1919) readuce în atenție una din dimensiunile primordiale ale slujirii și 

misiunii preoțimii ortodoxe în sânul comunităților: paternitatea spirituală 

din care derivă grija și responsabilitatea pastorală a sacerdotului ortodox, 

de la vârful ierarhiei până la preotul din cel mai izolat colț de țară. Pentru 

                                                           
21 Ionela Zaharia, Clerul militar român din Austro-Ungaria în Marele Război, (teză de 

doctorat), Cluj-Napoca, 2016, pp. 279-308. Detalii biografice despre unii dintre ei la: Gheorghe 

Rancu-Bodrog, Istoria bisericilor ortodoxe din Almăj, Editura Hoffman, Caracal, 2019. 
22 Maria Alexandra Pantea, Activitatea preoților în lumea rurală românească din câmpia 

Aradului în anii Marelui Război, în „Astra Sabesiensis”, Nr. 4, Cluj-Napoca, 2018, pp. 25-32; 

Daniel Aron Alic, Acțiuni educative și economice de sprijinire a comunităților din Banat în 

perioada Primului Război Mondial. Secvențe din istoria Bisericii Ortodoxe Române, în 

„Astra Sabesiensis”, Nr. 3, Cluj-Napoca, 2017, pp. 61-69. 



86 

întărirea credincioșilor, Biserica Ortodoxă Română din Banat a cultivat 

prin vocea, pastoralele și acțiunile episcopului Miron Cristea spiritul 

solidarității și al iubirii aproapelui întrupat în diferite acțiuni precum 

tipărirea și distribuirea gratuită a mii de cărți de rugăciuni, Abecedare și 

organe de presă, strângerea de fonduri pentru zidirea unor orfelinate, 

organizarea unor colecte pentru soldați, invalizi, răniți, orfani, văduve și 

zonele calamitate de război din monarhie, sprijinirea financiară și 

materială a Crucii Roșii, subscrierea la împrumuturile de război, parti-

ciparea la acțiunile culturale ale Astrei și ale bisericilor, încurajarea 

ridicării unor monumente ale eroilor căzuți pentru idealurile românești23. 

 

Arestarea, întemnițarea și deportarea preoțimii în timpul 

războiului  

Angajamentul Bisericii Ortodoxe Române și a reprezentanților sau 

slujitorilor ei în mișcarea națională românească din Banat a fost reliefată 

în anii Marelui Război prin măsurile represive luate de autoritățile civile 

maghiare în regiunile de graniță ale regatului. Aceste represalii pot fi 

structurate în trei categorii în funcție de duritatea lor. Considerați 

„elemente subversive” unii preoți au primit domiciliu forțat în parohiile 

pe care le păstoreau, fiind puși sub stricta observație a posturilor locale de 

poliție, alții au fost arestați în anumite momente mai sensibile ale 

conflagrației și închiși în diferite temnițe orășenești, iar o a treia categorie, 

din care au făcut parte cei mai mulți preoți vizați de represiunea 

autorităților, au fost reținuți în cursul lunilor august-septembrie 1916, 

imediat după declarația de război a României din 14/27 spre 15/28 august 

1916, fiind ulterior deportați și internați în diverse localități situate în 

comitatul Șopron din vestul Ungariei24.  

                                                           
23 Daniel Alic, Episcopia Caransebeșului și sprijinirea comunităților românești bănățene în 

perioada Primului Război Mondial, în Adrian Ardeț, Ioan Bolovan (ed.), Biserică și Națiune 

la românii din Banat și Transilvania. Episcopul Elie Miron Cristea și Marea Unire, Editura 

Mega, Cluj-Napoca, 2018, pp. 91-105. 
24 Mircea-Gheorghe Abrudan, Fragmente din istoria Primului Război Mondial: arestarea și 

deportarea preoțimii române din Transilvania, în „Misiunea. Revista centrului de cercetare a 

conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României «General Paul Teodorescu»”, Anul IV, Nr. 

1 (4)/2017, pp. 118-128; Mihai-Octavian Groza, Din istoria mai puțin cunoscută a Marelui 

Război. Instituirea „Graniței culturale”, arestarea, încarcerarea și deportarea preoților 

români transilvăneni în Ungaria (1916-1918), în „Astra Salvensis-revistă de istorie și cultură”, 

An III, Nr. 6, 2015, pp. 43-60. 
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La nicio lună de zile de la izbucnirea războiului, preoții Antonie 

Miloșescu din Ogradena Veche, Mihail Costescu din Eșelnița, Constantin 

Dure din Orșova și Coriolan Buracu din Mehadia au fost arestați și duși 

la Tribunalul din Caransebeș pentru „delictul agitațiunii”. Aceștia au fost 

eliberați în 8 noiembrie 1914 printr-un decret de grațiere al împăratului 

Franz Joseph, în urma intervenției Consistoriului eparhial din Caransebeș. 

Episcopul Miron Cristea i-a vizitat în detenție, i-a încurajat și a trimis o 

adresă comitetului central al Astrei prin care a rugat ca Tribunalul regesc 

din Caransebeș să fie dotat cu cărți românești pentru ușurarea detenției 

preoților25. Aidoma au pățit câțiva preoți de pe clisura Dunării, precum 

Iacob Drăgulescu din Plavișevița, Cornel Ștefan din Oravița, Valeriu 

Dabiciu din Cacova arestați pe motiv de spionaj în favoarea României în 

26 iulie 1914. Judecați la Timișoara și la Seghedin au fost eliberați abia la 

sfârșitul anului 191426. Alt caz din Banatul de Câmpie este al preotului 

Ioanichie Neagoe din Petrovaselo (astăzi Petreni, județul Timiș), arestat 

în 26 iulie 1914 alături de mai mulți intelectuali sârbi și întemnițat la 

Panciova, Timișoara și Arad, de unde a fost eliberat la 10 noiembrie la 

intervenția consistoriului arădean27. Alte două exemple sunt preoții 

Martin Vernichescu din Vârciorova, arestat până la sfârșitul războiului, 

deoarece era bănuit „că ar fi mijlocit și ușurat trecerea în România a 

unor fugari”, cum se precizează într-un document din 29 septembrie 

1914, și George Costescu din Racovița, arestat în 21 martie 1916 „pentru 

agitație contra naționalității maghiare”. O dovadă limpede de solidaritate 

cu românii din vechiul regat a dat preotul Ioan Măran din Ciclova, care 

le-a spus recruților în timpul mobilizării că dacă „o fi să dați piept cu 

românii să nu-i pușcați, ci să pușcați în ofițeri”. Desigur, o asemenea 

povățuire i-a adus părintelui Măran arestarea și condamnarea la închi-

soare, pedeapsa executând-o în pușcăria de la Seghedin28. 

                                                           
25 Daniel Alic, Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910-

1919). Biserică și societate, Presa Universitară Clujeană/Editura Episcopiei Caransebeșului, 

Cluj-Napoca/Caransebeș, 2013, pp. 328-329. 
26 Ibidem, p. 330. 
27 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 

neamului (1916-1919), ediție, studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza și 

Mircea-Gheorghe Abrudan, Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Cluj-

Napoca/Deva, 2015, pp. 98-99. 
28 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 213. 
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În primele luni ale războiului și mai ales după intrarea Regatului 

României în conflict, mai mulți români bănățeni au fost puși „sub pază 

politică”, după cum mărturisesc în izvoarele din epocă intelectualii care 

au răspuns chestionarelor trimise de Nicolae Ilieșiu, în aprilie 1934, 

fiecărei localități din Banat29. De pildă, Livia Viciu din Vărădia rememora 

evenimentele petrecute în 15/28 august 1916 și impactul acestora asupra 

vieții de zi cu zi a fruntașilor români din localitate în felul următor: „Zi 

însorită de vară. Deși eram în plin război, cu toate neajunsurile și 

mizeriile sale, noi tineretul eram bucuroși că după masă plecăm la rugă 

în satul învecinat Mercina. Pe la amiază aflăm că România a intrat în 

război. Nu știam precis că era contra noastră. Imploram cerul să fie 

contra noastră; frații noștri dragi să vină să ne elibereze odată de 

apăsarea străină, de suferințele noastre milenare. Un boactăr (servitor al 

primăriei) ne invită, pe tata și pe mine și încă pe alți 10, la ora 3 p.m., să 

ne prezentăm la primărie, în caz contrar vom fi duși cu jandarmii acolo. 

La ora fixată suntem acolo: Paul Mioc preot ortodox, Ioan Alexandru 

învățător (...). Ni se face cunoscut că România a declarat război 

Ungariei; iar noi ca români înverșunați, periculoși statului maghiar, în 

interesul statului maghiar vom fi puși sub supraveghere. Seara de la ora 

6 până mâine zi dimineața ora 6, nu e permis să părăsim locuința. Nu-i 

permis să ne folosim de telefon și telegraf. Scrisorile noastre vor fi 

cenzurate. În fiecare zi între orele 11-12 a.m. și 5-6 p.m. trebuie să ne 

prezentăm în cancelaria primăriei, spre a ne semna numele”30. 

Alarmat de prigoana dezlănțuită împotriva preoțimii, în 13/26 

septembrie 1916, episcopul Ignatie Papp al Aradului a înaintat guvernului 

maghiar de la Budapesta un memoriu pledând cauza păstoriților săi și 

solicitând eliberarea celor 55 de preoți, învățători și țărani români din cele 

cinci protopopiate bănățene ale eparhiei sale31.  

Datele chestionarului lui Nicolae Ilieșiu, edite doar pentru loca-

litățile județului Caraș, coroborate cu alte surse prețioase din perioada 

interbelică dezvăluie că au fost puși sub stricta observație a autorităților 

                                                           
29 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului. Județul Caraș, studiu introductiv, ediție 

și note Dumitru Țeicu, indice toponimic Minodora Damian, Editura Mica Valahie, București, 

2011. 
30 Ibidem, p. 325. 
31 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 214. 
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locale, civile și polițienești, neavând voie să părăsească localitățile și fiind 

obligați să se prezinte zilnic la postul de jandarmi ori la primărie, 

următorii 52 preoți ortodocși români din Banat: Ioan Alexandrescu din 

Breazova; Ioan Balta din Beregsăul Mare; Ioan Belciu din Belinț; 

Gheorghe Belcotă și Ioan Grozăvescu din Cornereva; Ioan Benceanu din 

Teș; Petru Bernaz din Secășeni; Silviu Bichiseanu din Nerău; Toma 

Bireescu din Cireșu; Ioan Bogoevici din Teregova; Traian Călțun din 

Borlovenii Noi; Petru Dănescu și Gheorghe Dănescu din Berliște; Elisei 

Dragalina din Borlova; Gheorghe Gârbacea din Brănești; Augustin 

Ghilezan, protopop de Ciacova; Ioan Gropșianu din Cărbunari; Dimitrie 

Iosaf din Bujor (astăzi Traian Vuia); Vasile Ilie din Ficătari; Nicolae 

Ilieșiu din Murani; Miron Manescu din Văliug; Eftimie Lăpăduș din 

Căvăran; Constantin Mica din Bucovăț; George Mihailovici din Sasca 

Română; Fortunat Mureșanu din Babșa; Petru Olde și Virgil Pop din 

Clopodia; Ioan Oprea din Doman; Teodor Panciovan din Iertof; 

Gheorghe Pascu din Gherman; Romul Perian din Cadar; Iosif Petcu din 

Bazoș; Vasile Popovici din Pătaș; Grigorie Popovici din Globucraiova; 

Simion Răzvan din Domașnea; Vasile Roman și George Rusu din Seceani; 

Ioan Roșiu și Dimitrie Țieranu din Ghilad; Emil Sasu din Ramna; Ioan 

Sârbu din Rudăria; Vitor Sciopone din Fizeș; Sever Sepețianu din 

Chizătău; Gherasim Serb, protopop de Belinț; Emil Stoian din Valea Pai; 

Cornel Strâmbei, protopop de Oravița; Atanasie Suciu din Laboșinț; 

Melentie Șora din Ianova; Vasile Terebențiu din Petroman; Petru Tieran 

din Bucovăț; Gheorghe Todan din Fibiș; Avesalon Țiucra din Alioș; și 

Grigorie Vermeșan din Pesac32. Acestora li se adaugă învățătorii Aurel 

Badescu și Dimitrie Țigu din Bazoș, Nistor Surlaș din Berliște, 

Constantin Clean din Beregsău Mare, Alexandru Moisi din Coronini, 

Petru Băran din Nerău, Gheorghe Jianu din Oravița, Petru Arnăutu din 

Pădureni, Dănilă Ilițiescu din Ramna, Ioan Drinca din Ticvaniu Mic, Ion 

Alexandrescu din Vărădia, și cantorul Nicolae Selbăgean din Cireșu33.  

                                                           
32 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului, pp. 29-316; Sebastian Stanca, Contribuția 

preoțimii române din Ardeal, pp. 73-162; Grigore N. Popescu, Preoțimea română și 

întregirea neamului. Temnițe și lagăre, volum II, Tipografia Vremea, București, 1940, pp. 

15-356; Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 

83-85. 
33 Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 83-85. 
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Un caz aparte îl reprezintă preotul Arsenie Golumba din Berzasca, 

care a primit domiciliu forțat în altă localitate decât cea pe care o 

păstorea, deoarece refuzase să țină o cuvântare în ungurește, în urma unei 

victorii a armatei maghiare și pentru că era considerat periculos ideii de 

stat maghiar. În 6 ianuarie 1915, părintele Golumba a fost forțat de auto-

ritățile maghiare să se mute în comuna Dalboșeț, la o distanță apreciabilă 

de granița Dunării, unde a rămas până în 8 noiembrie 191834. 

În 8 mai 1915, poliția punctului de graniță din Predeal raporta 

Direcției Poliției și Siguranței Generale din București că în cazul în care 

România va intra în război „jandarmii unguri din satele situate în 

apropierea frontierei au primit ordin ca să ridice pe toți preoții români și 

să-i ducă în interiorul Ungariei”35. Așadar, soarta preoțimii române din 

Transilvania și Banat fusese decisă cu un an înaintea declarației de război a 

României, autoritățile maghiare de la Budapesta elaborând un plan represiv 

împotriva elitei românești, plan pe care l-au difuzat administrației comi-

tatense și jandarmeriei. Documentele din arhiva Direcției Poliției și 

Siguranței Române de la București ne dezvăluie că mai mulți preoți din 

apropierea graniței româno – austro-ungare s-au aflat într-un contact 

permanent în perioada neutralității cu susnumita direcție a Ministerului de 

Interne din România, furnizând informații strategice, constituind celule de 

acțiune dedate activităților de spionaj în favoarea României și pregătind 

terenul pentru momentul în care trupele române aveau să treacă Carpații36.  

În 15/28 august 1916, ziua intrării României în război împotriva 

Austro-Ungariei, autoritățile maghiare au dat curs planului dinainte 

stabilit arestând și deportând aproape 400 de preoți români din zona de 

graniță. Unul dintre preoții deportați atunci rememora în paginile unui 

volum dedicat suferințelor preoțimii române în vremea războiului că „în 

scurtă vreme, temniţele din Cluj, Târgu-Mureş, Odorheiu şi Seghedin s-au 

umplut, iar drumul cel mai bătut al românilor a devenit drumul 

Şopronului. (...) Osânda căzuse, în special, asupra umililor slujitori ai 

                                                           
34 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului, p. 45. 
35 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul de Interne, Direcția Generală a Poliției, 

dosar Nr. 8/1915, f. 138. 
36 Andreea Dăncilă-Ineoan, Sebastian Stanca și generația revistei «Luceafărul», în Mihai-

Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipean, Iuliu-Marius Morariu, Sebastian Stanca 

(1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeșul de altădată, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 

2016, p. 90. 
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altarului.” Același memorialist explica motivul represiunii autorităților 

maghiare, precizând: „Stăpânirea ungurească a înţeles prea bine că 

preoţii au fost vestalele care au ţinut pururea vie flacăra focului credinţei 

naţionale în poporul românesc şi furia aceleia s-a năpustit mai ales 

asupra preoţilor, amăgită de credinţa deşartă: «bate-voi păstorul şi se 

vor risipi oile turmei». Au bătut păstorii, dar nu s-a risipit turma, pentru 

că ei sădiseră în sufletul acestei turme o credinţă tare, oţelită în suferinţa 

nădejdilor de dreptate dumnezeiască.”37 

O statistică ne arată că pe lângă cei 224 de preoți ortodocși și uniți 

mobilizați în armata austro-ungară între anii 1912-1918, alți aproximativ 

150 de clerici au fost închiși de autoritățile maghiare între 1916-1918, iar 

undeva la 230 au fost deportați din Transilvania și Banat în zona orașelor 

Șopron, Veperd, Vacz și Rust după mobilizarea României. Zelul auto-

rităților maghiare din teritoriu pentru îndeplinirea planului guvernului de 

la Budapesta se observă și din implementarea acestor măsuri represive 

inclusiv împotriva preoteselor (de ex. Safta Ghilezan din Iablanița), a 

copiilor de preoți și a elevilor seminariști.  

Din Banat au fost arestați și întemnițați de autoritățile maghiare pe 

întreaga durată a războiului următorii 29 de preoți ortodocși români: 

Solomon Andreescu din Biniș, închis în Lugoj între 5 septembrie 1916 și      

5 octombrie 1916; Alexandru Atnagea din Vrani, arestat în 6 decembrie 

1916 și condamant la 6 luni de închisoare și sechestrarea averii, decedat în 

temniță la 31 octombrie 1917; Serafim Băian din Margina, închis în 

Seghedin între 1 februarie 1918 și 1 iunie 1918; Coriolan Buracu din 

Mehadia; Traian Călțun din Borlovenii Noi, arestat și întemnițat la 

Bozovici și Seghedin între 1916-1917; Ion Căpitan din Cladova; Emanuil 

Ciulei din Ciuchici, pus sub paza poliției în 15 august 1915 pe motiv că a 

îndemnat pe soldații români să dezerteze în România, apoi a fost arestat și 

deținut la Seghedin și Timișoara între 1 septembrie 1916 și 14 ianuarie 

1917; Gheorghe Costescu din Racovița, arestat în 4 aprilie 1916 și închis 

vreme de 8 luni; Valer Dabiciu din Cacova (astăzi Grădinari); Iosif Drăgoi 

din Globurău; Constantin Dure din Orșova; Mihail Gașpar, protopop al 

Bocșei Montane, închis la Seghedin; Traian Gașpar din Ezeriș, arestat și 

încarcerat la Vacz și Seghedin; Ilie Gherban din Sârbova, închis în 

                                                           
37 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal, pp. 41-42. 
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Timișoara între 1 februarie 1916 și 26 octombrie 1916, respectiv 7 

februarie 1917 și 7 mai 1917; Eftimie Jianu din Iaz; Romul Jurchescu din 

Peștere, arestat de 4 soldați în 19 septembrie 1916, pe motiv că i-a scris 

unui soldat de pe frontul italian „Acum vine și ea”, presupunând că e vorba 

de România, închis la Seghedin între 21 septembrie 1916 și 1 aprilie 1918; 

Aurel Maghețiu din Toager, arestat în 8 septembrie 1916, închis în 

Seghedin, condamnat în 20 februarie 1917 la 5 ani de închisoare și 10 ani 

de pierdere a serviciului și a drepturilor publice pentru că a explicat 

parohienilor săi că românii din monarhia dualistă nu pot lupta împotriva 

celor din Regatul României, a fost eliberat în octombrie 1918; Ioan Maran 

din Oravița, arestat în august 1916; Antonie Miloșescu din Ogradena 

Veche, arestat în 24 septembrie 1916, închis la Timișoara și trimis în 

lagărul din Șopron, de unde a fost eliberat în februarie 1917; Ioan Mițariu 

din Opatița, reținut de jandarmi imediat după izbucnirea războiului și 

întemnițat la Deta, Vârșeț și Biserica Albă; Alexandru Ogârlaci din Jidovin 

(astăzi Berzovia), închis în Timișoara între 5 septembrie 1915 și 5 octombrie 

1916; Iosif Petcu din Bazoș, ținut sub observația poliției și având interdicție 

de a părăsi localitatea din momentul intrării României în război până în 

noiembrie 1918, când a fost arestat de o patrulă bolșevică maghiară, apoi în 

februarie 1919 de armata sârbească; Damian Popescu din Ovcea; Gheorghe 

Popoviciu din Mărul, percheziționat și supus unui interogatoriu dur de către 

poliția din Hațeg în 12 august 1914; Ilie Popovici din Globurău; Liviu Radu 

din Macedonia; Aurel Raica din Utvin; Emilian Stoian din Valeapai, închis 

timp de 8 zile în anul 1917 în Bocșa Montană; Cornel Ștefan din Oravița, 

arestat în 28 iulie 1914, închis în Oravița și Seghedin între octombrie 1916 

și iunie 191738.   

Din Banat au fost arestați și deportați în comitatul Șopron din 

vestul Ungariei pe durata Primului Război Mondial următorii 38 de clerici 

ortodocși români: Simeon Bartolomei din Vrăniuț, internat împreună cu 

soția sa în Cabolt și Șopron între august 1916 și vara anului 1917; Moise 

Bărbulescu din Herneacova, pus sub supravegherea poliției la izbucnirea 

războiului, arestat și deportat la Șopron între 29 august 1916 – 15 aprilie 

                                                           
38 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal, pp. 73-147; Nicolae Ilieșiu, 

Monografia istorică a Banatului, pp. 29-346; Grigore N. Popescu, Preoțimea română și 

întregirea neamului, pp. 15-356; Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul 

și Marea Unire, pp. 78-79. 
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1917, eliberat și pus din nou sub arest la domiciliu; Simeon Blajovan din 

Orșova, arestat în 1916 și internat timp de șase luni în Reczekethely; 

Emilian Brânda din Hitiaș, internat în Șopron; Ion Căpitan din Cladova; 

Petru Căprariu din Belinț, internat în anul 1917 timp de șapte luni în 

Șopron; Gheorghe Ciunga din Șuștra, internat în Șopron; Gheorghe Clecan 

din Stamora, internat la Beregsău-Mare între august 1916-septembrie 1917, 

apoi pus sub supravegherea autorităților locale, militare și civile; Anastasie 

Conceatu din Deta, ucis în 4 noiembrie 1918; Mihail-Gheorghe Costescu 

din Eșelnița, internat în Șopron; Petru Damșa din Duleu, internat în Șopron 

în anul 1916; Nicolae Dărăbanțiu din Izvin, internat în Șopron; Pavel 

Drăgan din Parța; Iosif Drăgoi din Globurău, internat în Șopron; Alexandru 

Iancovici din Hodoș; Teodor Ioaneș din Bencecul Român, internat în Lok 

între 6 septembrie 1916 și 14 aprilie 1917, iar de sârbi la Belinț și 

Timișoara în toamna lui 1918; Ioan Lăpăduș din Ohaba-Mâtnic, internat în 

Șopron între august 1916 și aprilie 1918; Iosif Magda din Feneș, arestat la 1 

septembrie 1916, internat în Șopron și Kleinwarasdorf între septembrie 

1916 și iunie 1917; Aurel Maghețiu din Toager; Ioan Măran din Ciclova 

Română, internat la Repcekethely între 1916 și 1917; Nicolae Martinovici 

din Topolovățul Mare, internat în Csava între 6 septembrie 1916 și mai 

1918; Petre Mihuția din Beba-Veche, internat în Șopron în 1916, judecat și 

condamnat la moarte de armata revoluționară maghiară în toamna lui 1918, 

dar eliberat de trupele franceze; Antonie Miloșescu din Ogradena Veche; 

Cornel Mircea din Vrani; Pavel Mioc din Vărădia, „bun și înflăcărat 

român” ridicat de jandarmi din altarul bisericii în timpul slujbei sărbătorii 

Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie), dus la Timișoara, internat în Veperd 

până în iunie 191739; Vichentie Radu din Satchinez; Cornel Mircea din 

Răcăjdia, internat în Veperd între 14 octombrie 1916 și 1 ianuarie 1918; 

Iuliu Nedici din Percosova; Nicolae Novacovici din Gârbovăț, deținut în 14 

octombrie 1916 și internat la Șopron și Mannersdorf an der Rabnitz până în 

8 iunie 1917, eliberat și pus sub paza poliției până în noiembrie 1918; 

                                                           
39 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului, p. 323. Momentul reținerii și deportării 

sale este rememorat de Livia Viciu în felul următor: „Într-o sărbătoare apoi, mi se pare că a 

fost ziua Sf. Cruci, în aceste vremuri grele de restriște, când credincioșii erau adunați la Sf. 

biserică, găsi mângâiere în rugăciuni și a ascultat glasul blând și duios al păstorului 

sufletesc Pavel Mios, au năvălit jandarmii în lăcașul sfânt au somat pe preot ca de la altar 

să-i urmeze pentru a fi dus la Șopron. Era Șopronul acela de triste amintiri pentru atâția 

români”. Ibidem, pp. 326-327. 
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Alexandru Ogârlaci din Berzovia, internat în Șopron din toamna anului 

1916 până în vara lui 1918; Aurel Popovici din Potoc, internat în Șopron; 

Ioan Popovici din Reșița Montană, internat la Repcekethely între 5 

septembrie 1916 și mai 1917; Alexandru Puta din Parța; Ilie Șerban din 

Sârbova, internat în Șopron între 1 septembrie 1916 și 26 octombrie 1916; 

Cornel Ștefan, protopop de Oravița, internat în Șopron până la sfârșitul 

războiului; Gheorghe Tătucu din Iablanița; George Tocitu din Călacea, 

internat în Șopron; Martin Vernichescu din Vârciorova, arestat în august 

1916 pe motiv de spionaj în folosul României și închis timp de un an de 

zile la Seghedin și Vacz, apoi internat în Șopron până la sfârșitul anului 

1918; Nicolae Vulpe din Jadani (astăzi Cornești), internat în Șopron între 

10 septembrie 1916 și 19 iunie 191740. Aceeași soartă au împărtășit-o și 

următorii învățători ai școlilor confesionale ortodoxe: Nicolae Popovici din 

Bătești, Ion Prohab din Berini, Ioachim Mărgărite din Comorâște, Dumitru 

Bulgea din Gătaia, Petru Baicu din Giroc, Andrei Mureșan din Pădureni, 

Pavel Moroieviciu din Percosova, Nicolae Mircea din Răcăjdia, Antanie 

Nevriceanu din Șag, Toma Stanca din Ticvaniul Mare, Ion Drinca din 

Ticvaniul Mic, Gheorghe Băltean din Topleț, Iosif Domilescu din Valea 

Bolvașnița, apoi preoteasa Safta Ghilezan din Iablanița și studentul Emilian 

Novacovici, fiul preotului din Gârbovăț. Alături de ei s-au aflat un număr 

însemnat de țărani, comercianți, meseriași, notari și brigadieri silvici41.  

Arestarea și deportarea preoților de către autoritățile maghiare a 

avut un impact psihologic, puternic asupra comunităților românești, 

sporind dezorientarea, frica și deznădejdea românilor, care s-au simțit 

umiliți și lipsiți de reazămul religios și național al păstorilor lor sufletești. 

În acest sens, memorialistica bănățeană a Marelui Război ne oferă o 

mărturie sugestivă: „Credincioșii au rămas uluiți și în deznădejdea lor 

exclamau: Dumnezeule, cât o să mai dureze nelegiuirea aceasta! 

Înconjurat de jandarmi, ca un criminal, preotul iubit se depărtează de 

sf[ânta] biserică, iar clopotele sunau duios, parcă ziceau: Rămas bun. Se 

tânguiau de jalea bisericii, rămasă fără păstor. Ajuns acasă, niciun 

moment nu l-au lăsat jandarmii, ci în grabă l-au pus să-și împacheteze 

                                                           
40 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal, pp. 73-147; Nicolae Ilieșiu, 

Monografia istorică a Banatului, pp. 29-346; Grigore N. Popescu, Preoțimea română și 

întregirea neamului, pp. 15-356; Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul 

și Marea Unire, pp. 80-82. 
41 Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 80-82. 
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ceva rufe, mâncare abia a putut ceva să înghită și apoi din mijlocul 

rudelor și a credincioșilor a plecat pe drumul suferințelor”42.  

Printre preoții arestați și închiși s-au numărat și victime. Poate 

dintre bănățeni numele cel mai cunoscut este cel al protopopului George 

Dragomir de la Biserica Albă, care a plătit cu viața pentru atitudinea sa 

românească. În august 1916 a fost arestat și închis la Timișoara, apoi 

deportat în Șopron, unde grav bolnav a decedat în spitalul orășenesc în 11 

ianuarie 191843.                   

Îngroziți de această perspectivă sumbră, alți slujitori ai Domnului 

au luat drumul pribegiei o dată cu retragerea armatei române din 

Transilvania în septembrie 1918. Decizia lor este una explicabilă dacă 

avem în vedere faptul că toți întâmpinaseră cu euforie intrarea trupelor 

române în localitățile lor, soldații români fiind îmbrățișați cu lacrimi în 

ochi de localnicii români, care i-au primit ca pe niște eliberatori „cu flori 

și cu urări de bună venire”, cum precizează în memoriile sale preotul 

Ioan Broșu din Dârstele Brașovului44. Afișând public o asemenea atitu-

dine, aceștia deveniseră în ochii autorităților ungare în mod automat niște 

„trădători”, refugiul peste Carpați devenind unica șansă de scăpare din fața 

temniței și a surghiunului. Preoții bănățeni care au luat de bună voie drumul 

pribegiei au fost: Gheorghe Tătucu din Iablanița, aflat la izbucnirea 

războiului la cursurile de vară organizate de Nicolae Iorga la Vălenii de 

Munte a rămas în România până în 1919, dar familia i-a fost arestată și 

internată în Șopron; Ioan Bogoevici din Teregova; Iuliu Musta din 

Glimboca; diaconul Avram Imbroane45 și preotul Romul Rațiu din 

Dubești, refugiat prin păduri după intrarea României în război46. 

                                                           
42 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului, p. 327. 
43 Daniel Alic, Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, pp. 

125-126, 333-334. 
44 Mircea-Gheorghe Abrudan, Părintele Ioan Broșu din Dârstele Brașovului în vâltoarea 

Marelui Război: un capitol al suferinței clerului ardelean pentru idealul întregirii neamului, 

în „Misiunea. Revista centrului de cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 

României «General Paul Teodorescu»”, Anul V, Nr. 1 (5)/2018, pp. 14-27. 
45 Detalii despre el vezi la: Nicolae Ghinea, Preotul Avram Imbroane, un luptător bănățean 

pentru unirea de la 1 decembrie 1918, în Mihai Hau (ed.), Biserica Ortodoxă Română și 

Marea Unire, vol. II, Editura Basilica, București, 2018, pp. 16-20; Răzvan Mihai Neagu, 

Considerații privind viața și activitatea unui mare bănățean: Avram Imbroane (1880-1938), 

în „Banatica”, 27, Cluj-Napoca, 2017, pp. 561-574. 
46 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal, pp. 73-147; Nicolae Ilieșiu, 

Monografia istorică a Banatului, pp. 29-346; Grigore N. Popescu, Preoțimea română și 

întregirea neamului,  pp. 15-356. 
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Preoțimea română sub persecuția armatei sârbe de ocupație 

Un alt val de represiune s-a năpustit asupra preoțimii române între 

toamna anului 1918 și vara anului 1919, după ce armata sârbă a pătruns în 

Banat în conformitate cu prevederile armistițiului semnat de Ungaria cu 

Antanta în 13 noiembrie 1918 la Belgrad47. Cu toate că au fost primiți ca 

prieteni, sârbii au desfășurat persecuții antiromânești, comportându-se 

„neomenește”, „în formele cele mai primitive”, cum reține memorialistica 

bănățeană, ca trupe de ocupație, împiedicând populația românească să se 

organizeze în comitete și gărzi naționale și apoi să se deplaseze la Alba 

Iulia pentru Marea Adunare Națională de la 1 decembrie48. Patrule militare 

străbăteau localitățile, detașamente speciale arestau pe oricine părea suspect, 

drapelel românești au fost interzise. Pentru că nu au pus în aplicare ordinele 

comandamentului sârb ca la toate slujbele bisericești să fie pomenit regele 

Petru al Serbiei, ci au ascultat de circulara episcopului Miron Cristea din 26 

octombrie/8 noiembrie 1918, prin care se dispunea „pomenirea Marelui 

Sfat al națiunii române”49, armata sârbă a recurs la forță, amenințând, apoi 

arestând, bătând și întemnițând mai mulți preoți și învățători. Între cei ce au 

avut de suferit sub ocupația sârbească a Banatului s-au numărat preoții 

ortodocși următori: Gheorghe Baiaș din Iabuca, întemnițat la Vârșeț între 

18 noiembrie 1918 și iulie 1919; L. Băleanu din Dognecea, refugiat de frica 

sârbilor la Reșița sub protecția trupelor franceze; Alexandru Blașiu din 

Șușca, a organizat garda națională română și s-a refugiat din calea armatei 

sârbești în zona românească, de unde a revenit în anul următor în fruntea 

trupelor române „înfășurat în tricolor”; Serafin Boian din Margine, închis în 

Vârșeț între 1 februarie 1918 și iulie 1919; Aurel Bota din Jamul Mic, 

închis în Vârșeț în aceeași perioadă; Septimiu Câmpeanu din Gârliște, 

arestat pe drumul spre Alba Iulia la Oravița și trimis acasă50; Mitrofan 

                                                           
47 Vasile Râmneanțu, Ocupația militară sârbească în județul Timiș-Torontal (1918-1919), în 

„Banatica”, 13/II, Reșița, 1995, pp. 383-397. 
48 Marele Război în memoria bănățeană (1914-1919), vol. III, antologie, ediție, studii și note 

de Valeriu Leu, Nicolae Bocșan, Mihaela Bedecean, Presa Universitară Clujeană/Academia 

Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pp. 99-118; Carmen Albert, 

Ocupația sârbă din Banat în memorialistica bănățeană, în „Analele Banatului”, XIX, 

Timișoara, 2011, pp. 449-456. 
49 Daniel Alic, Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, pp. 

346-347. 
50 Un soldat sârb de etnie română din Valea Timocului l-a avertizat pe preot că urma să fie 

arestat pentru că la slujbe nu l-a pomenit pe regele Petar al Serbiei, ci pe Ferdinand al 

României. Carmen Albert, Ocupația sârbă din Banat, p. 453. 
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Ciorei din Forotic, arestat și întors din drumul spre Alba Iulia la Berzovia; 

Ștefan Cioroian din Comloș, pus sub supravegherea poliției maghiare 

între 1916 și 1918, arestat și interogat de sârbi în iunie 1919 la 

Becicherecul Mare; Petru Damșa din Duleu, bătut de gardiștii maghiari și 

de soldații sârbi în noiembrie 1918 pentru implicarea sa în organizarea 

gărzii naționale române din Duleu51; Cornel Drăgan din Rusova Nouă, a 

organizat și prezidat garda națională românească, care a depus jurământul 

de fidelitate față de regele Ferdinand în biserica parohială, motiv pentru 

care a fost persecutat ulterior de sârbi și a fost nevoit să se refugieze în 

zona românească până în vara anului 1919; Petru Eremie din Câlnic, 

arestat pentru că a arborat drapelul românesc pe clădirea gării din 

localitate și internat la Belgrad; Petre Fleșeriu din Sânicolau Mare, 

sechestrat de sârbi și descurajat să meargă la Alba Iulia; Augustin 

Ghilezan, protopop de Ciacova, șicanat și anchetat în cazarma sârbească 

pentru că a refuzat să-l pomenească pe regele Serbiei la slujbele 

bisericești; Arsenie Golumba din Berzasca, arestat de sârbi în Timișoara și 

trimis acasă sub escortă în 29-30 noiembrie 1918; Petru Ieremia din 

Câlnic, închis în Belgrad între 18 noiembrie 1918 și iulie 1919; Alexandru 

Ioanovici, sechestrat de sârbi și împiedicat să meargă la adunarea 

națională de la Alba Iulia; George Lungu, arestat alături de alți 9 fruntași 

ai localității Macoviște în 19 ianuarie 1919, întemnițat la Ciuchici, 

Panciova și Belgrad în subteranele comandamentelor militare sârbe; 

Ioanichie Neagoe din Petrovaselo, închis în Belgrad între 18 noiembrie 

1918 și iulie 1919; Gheorghe Nicorescu din Iersig, bătut de trupele sârbe 

pentru că îl pomenea pe regele Ferdinand la sfintele slujbe, arestat și dus 

„între baionete” la Bocșa Montană;  Teodor Panciovan din Iertof, oprit 

din drumul spre Alba Iulia la Timișoara și trimis acasă; Augustin Popovici 

din Gârliște, refugiat la Brașov din noiembrie 1918 până în august 1919; 

Teodor Petrica din Nicolinț, închis în Belgrad între 18 noiembrie 1918 și 

iulie 1919; Ioan Pincu din Ramna, arestat în Timișoara și trimis acasă sub 

                                                           
51 „Preotul Petru Damșa ducându-se la târg la Bocșa, un soldat sârb îi trage pătura din 

trăsură, altul îi ia bunda, al treilea jilţul apoi tabachera din mână. Preotul protestând contra 

acestor furturi e înjurat şi lovit. Reclamând acestea la maiorul sârb Ristici din Bocşa, i se 

promite luarea de măsuri. Când însă preotul Damşa iese din biroul maiorului e lovit de către 

santinelă şi de alţi soldaţi. Maiorul Ristici auzise cele ce se petreceau la uşa biroului său dar 

nu ia nicio măsură. Totul fusese bine înscenat. La plecare preotul e făcut atent de către 

santinelă că va păţi-o şi mai rău dacă mai îndrăzneşte să mai reclame cândva vreun soldat 

sârb”. Carmen Albert, Ocupația sârbă din Banat, p. 452, nota 15. 
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escortă în 29-30 noiembrie 1918; Teodor Popovici din Semlacul Mare, 

închis în Belgrad între 18 noiembrie 1918 și iulie 1919; George Runcan, 

preot militar din Nicolinț, a înființat garda națională românească și s-a 

pregătit să plece la Alba Iulia, dar a fost arestat la Timișoara și escortat 

înapoi localitate, de unde se refugiază pe ascuns în zona românească; 

Sava Secoșan din Grebenați, închis în Belgrad între 18 noiembrie 1918 și 

iulie 1919; Emil Stoian din Valeapoi, a fost arestat și încarcerat la Bocșa 

pentru că l-a pomenit pe regele Ferdinand la slujbele religioase și după ce 

a fost somat să-l pomeneasă pe regele Petru al Serbiei, după eliberare s-a 

refugiat în Hațeg, de unde revine acasă în vara anului 1919; Ioan Turnea 

din Târnova, a organizat și condus garda națională românească în 

noiembrie 1918 fiind arestat de trupele sârbe și trimis la închisoarea din 

Reșița; Grigore Vermeșan din Pesac, internat de autoritățile sârbe timp de 

șase săptămâni la Belgrad pentru că a participat la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia; Martin Vernichescu din Verciorova, închis în 

Belgrad între 18 noiembrie 1918 și iulie 1919; Pavel Vițian din Rusova 

Veche, arestat de sârbi pentru că îl pomenea la slujbele bisericești pe 

regele Ferdinand al României, deportat cu familia în localitatea Jam, de 

unde revine după interogatoriu și șicane cu intenția de a se refugia în zona 

franceză, dar e prins la Berliște și „bătut de moarte”52. Un caz aparte este 

cel al preotului Constantin Băleanu din Moldova Nouă, care a luat 

drumul pribegiei, în urma amenințărilor trupelor sârbești de ocupație, 

refugiindu-se în Surducul Mare, unde „ceva mai târziu zdrobit de 

suferințele unui martiraj a sucombat”53. 

Anumite informații referitoare la comportamentul abuziv al trupelor 

sârbești cu populația civilă românească din Banat au răzbătut în epocă și în 

România. Nicolae Iorga nota în jurnalul său următoarele: „sârbii se poartă 

ca niște primitivi. Au dus sute de oameni în Albania la șosele, au decimat 

populația unui sat care a omorât un ofițer pentru rechiziții nesfârșite. Unii 

ofițeri spun „tu” la toți, la învățători, preoți, avocați, și-i tratează de sârbi 

românizați, scriind Lupovici pe Lupu, etc.”54 Cei ce au scăpat de furia 

                                                           
52 Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal, pp. 149-150; Nicolae Ilieșiu, 

Monografia istorică a Banatului, pp. 29-346; Grigore N. Popescu, Preoțimea română și 

întregirea neamului,  pp. 15-356. 
53 Nicolae Ilieșiu, Monografia istorică a Banatului, p. 190. 
54 N. Iorga, Memorii, II, București, f.a., p. 116 apud Carmen Albert, Ocupația sârbă din Banat, 

p. 454. 
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sârbilor, au căzut victime represaliilor bolșevicilor maghiari, între ei 

numărându-se preotul Vasile Groza din Dorgoș și Ioan Vlădescu din 

Sacoșul Mare, arestați și întemnițati la Sinersig. 

 

Biserica Ortodoxă Română din Banat la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia  

După declarația de independență a românilor din Ungaria, rostită 

de Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la Budapesta în 18/31 

octombrie 191855, și constituirea, în aceeași zi, a Consiliul Național 

Român Central (CNRC) numit și Sfatul Național, format din șase membri 

ai Partidului Național Român și șase ai Partidului Social Democrat, 

drumul către desprinderea totală a românilor și a teritoriilor locuite de ei 

de Regatul Ungariei a devenit ireversibil56. Stabilirea sediului CNRC-ului 

la Arad în 3 noiembrie 1918 și recunoașterea organismului drept repre-

zentant al voinței națiunii române de către toate mediile sociale, civile și 

militare românești a determinat reacția oficială a episcopatului ambelor 

Biserici românești printr-o declarație comună, semnată de cei cinci ierarhi 

(Ignatie Papp al Aradului, Miron Cristea al Caransebeșului, Demetriu 

Radu al Oradiei, Valeriu Traian Frențiu al Lugojului și Iuliu Hossu al 

Gherlei) în 8 noiembrie 1918, de recunoaștere a „marelui consiliu 

național român de reprezentantul și conducătorul politic al națiunii 

române din Ungaria și Transilvania”, investind noul organism de con-

ducere cu legitimitatea, susținerea, binecuvântarea și încrederea Bisericii 

în scopul „întrupării aspirațiunilor noastre naționale”57. 

Dintre cei cinci ierarhi români, episcopul Miron Cristea a jucat 

rolul cel mai important în acest proces de legitimare a CNRC-ului și a 

activității sale, precum și în buna organizare și desfășurarea reușită a 

Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Această constatare se bazează 

pe o analiză obiectivă a corespondenței private, a circularelor bisericești și 

                                                           
55 Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida Voevod, Editura 

Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. 
56 Despre activitatea CNRC-ului vezi: Lizica Mihuț, Corneliu Pădurean, Aradul și Marea 

Unire. Repere iconografice, Editura Academiei Române, București, 2018, pp. 303-334. 
57 Textul ei a fost publicat pe prima pagină a ziarelor vremii, vezi: Biserica și Școala, Anul 

XLII, Nr. 47, Arad, 18 noiembrie/1 decembrie 1918, p. 1; Foaia diecezană, Anul XXXIII, Nr. 

45, 18 noiembrie/1 decembrie 1918, p. 1; Unirea, Anul XXVIII, Nr. 13, Blaj, 28 noiembrie 

1918, p. 1; Românul, Anul VII, Nr. 13, Arad, 11/24 noiembrie 1918, p. 1. 
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a cuvântărilor sale publice din lunile noiembrie-decembrie 1918, expli-

când în bună măsură ascensiunea sa rapidă în fruntea ierarhiei Bisericii 

Ortodoxe din România întregită58. 

După adeziunea episcopului Cristea la CNRC, prin cuvântarea 

înflăcărată de susținere a Consiliului Național Român din Caransebeș (25 

octombrie/7 noiembrie 1918) și circulara trimisă preoțimii eparhiale, în 

26 octombrie/8 noiembrie 1918, prin care dispunea ca la toate slujbele să 

fie introdusă o formulă liturgică de pomenire a marelui Sfat Național în 

locul împăratului-rege Carol, înainte de abdicarea acestuia în 11 noiembrie 

191859, Miron Cristea a conceput și rostit pe parcursul lunilor noiembrie-

decembrie alte texte memorabile care-l plasează în avangarda făuritorilor 

ardeleni ai Marii Uniri alături de Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod 

și Iuliu Maniu. 

Sinodul episcopesc al Mitropoliei Ortodoxe Române din Ungaria 

și Transilvania, desfășurat la Arad în 10/23 noiembrie 1918, a decis 

generalizarea pentru întreaga mitropolie a hotărârilor episcopului Miron 

Cristea din Eparhia Caransebeșului, dispunând: 1) recunoașterea CNRC-

ului ca singurul îndreptățit să decidă soarta politică a românilor și 2) pre-

luarea formulelor liturgice de pomenire la slujbele bisericești a Sfatului 

Național Român introduse de Miron Cristea prin circulara din 26 

octombrie/8 noiembrie 1918. Totodată sinodul a aprobat „o rugăciune de 

îngenunchiere” întocmită de preotul Gheorghe Ciuhandu, care urma să fie 

rostită în toate bisericile ortodoxe din Transilvania și Banat la finalul 

Sfintei Liturghii din următoarele duminici60. 

În 7/20 noiembrie 1918, „Marele Sfat al Națiunii Române din 

Ungaria și Transilvania” a publicat convocarea „Adunării Naționale a 

națiunii române din Ungaria și Transilvania la Alba Iulia, cetatea istorică 

a neamului nostru”, pentru ziua de duminică, 18 noiembrie/1 decembrie 

1918, precizând în primele trei puncte ale textului convocării că la adunare 

                                                           
58 Miron Cristea, Cuvinte despre Marea Unire, Editura Basilica, București, 2018; Lucian, 

Episcopul Caransebeșului, Episcopul Elie Miron Cristea între responsabilitatea 

administrativ-bisericească și vocația națională, în Adrian Ardeț, Ioan Bolovan (ed.), Biserică 

și Națiune la românii din Banat și Transilvania, pp. 11-22; Daniel Alic, Eparhia 

Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, pp. 344-383. 
59 Daniel Alic, Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, pp. 

346-347. 
60 Ibidem, p. 354. 
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vor lua parte deputați de drept și delegați aleși, în fruntea deputaților de 

drept aflându-se episcopii și toți protopopii în funcție ai celor două 

confesiuni românești, câte un trimis al fiecărui consistoriu ortodox și 

capitlu unit, și câte doi studenți de la seminariile teologice din Arad, 

Caransebeș, Sibiu, Blaj, Gherla și Lugoj61. Așa se face că din cei 1228 de 

membri ai Marii Adunări Naționale au fost 578 de drept și 650 aleși, câte 

cinci în fiecare din cele 130 de circumscripții electorale din Ungaria.  

Biserica Ortodoxă Română din Banat a fost reprezentată, în primul 

rând, de cei doi ierarhi, Ioan Ignatie Papp, episcopul Aradului și locțiitor 

de mitropolit al românilor ortodocși din Transilvania și Ungaria62, și 

Miron Cristea, episcopul Caransebeșului. Lor le-au urmat, coborând pe 

scară ierarhică, preotul dr. Gheorghe Ciuhandu, delegat al Consistorului 

ortodox din Arad, și protodiaconul dr. Cornel Corneanu, delegat al 

Consistorului ortodox din Caransebeș. Din partea fundației „Alexandru și 

Ana Nedelcu” din Lugoj a participat dr. Dimitrie Nistor, iar a societății de 

lectură „Ioan Popasu” din Caransebeș, preoții George Vuc și Ioan David. 

Institutul teologic-pedagogic ortodox caransebeșean i-a delegat la 

Adunarea de la Alba Iulia pe profesorul dr. Moise Ienciu și pe profesorul 

Alexandru Buțiu, iar Institutul teologic-pedagogic ortodox arădean pe 

preotul profesor dr. Teodor Botiș și pe diaconul Sabin Evuțianu. Studenții 

Institutului teologic din Arad au fost reprezentați de Emil Petrovici și 

Ștefan Miu. Preotul militar Pavel Popa a fost delegat de garda națională 

din Nicolințul Mare, învățătorul Iuliu Vuia a fost trimis ca delegat al 

învățătorilor din protopopiatul Timișoarei, iar diaconul Avram Imbroane 

ca delegat titular al presei române din Banat63.  

Protopopii ortodocși deputați de drept din Banat au fost: Fabrițiu 

Manoilă de Lipova; Ioan Oprea de Timișoara; Ioan Țucrea de Vinga; 

Ștefan Cioroianu de Comloșul Mare; Mihail Gașpar de Bocșa Montană; 

Nicolae Nedeliu de Biserica Albă; Ioan Popa de Buziaș; Andrei Ghidiu de 

                                                           
61 „Convocare”, în Românul, Anul VII, Nr. 11, Arad, joi, 8/21 noiembrie 1918, p. 1; Ioan 

Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 405-406. 
62 Amănunte biografice la Pavel Vesa, Episcopul Marii Uniri: Ioan Ignatie Papp (1903-1925), 

Editura Tiparnița, Arad, 2018. 
63 Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 86-94; 

Mircea-Gheorghe Abrudan, Episcopi, protopopi și preoți ortodocși deputați ai Adunării 

Naționale de la Alba Iulia, în „Tabor”, Anul XII, nr. 12, decembrie 2018, Cluj-Napoca, pp. 

80-82. 
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Caransebeș; Augustin Ghilezan de Ciacova; Sebastian Olariu de Făget; 

Gheorghe Popovici de Lugoj; Ioan Sârbu de Mehadia; Lazăr Iacob, 

profesor de drept canonic la Institutul teologic din Arad (1908-1921), 

reprezentant al protopopiatului Oravița; Trifon Miclea de Panciova; 

Traian Oprea de Vârșeț; și Gherasim Sârbu de Belinț64.  

În afară de acești parlamentari de drept, au fost aleși ca deputați 

titulari și supleanți în diversele circumscripții electorale bănățene, preoții 

ortodocși din tabelul de mai jos65:  

 

Cercul electoral Numele preotului Ales deputat Din parohia 

Aradul Nou Sava T. Seculin titular Sânnicolaul Mic 

Aradul Nou Aurel Sebeșan titular Felnac 

Becicherecul Mic Traian Golumba supleant Moșnița 

Becicherecul Mic Ioan Ilioviciu titular Moșnița Veche 

Bocșa Montană Coriolan Zuiac titular Vasiova 

Bocșa Montană Ioan Vida supleant Reșița Montană 

Bocșa Română Valeriu Turnea titular Târnova 

Bocșa Română Coriolan Zuiac titular Bocșa Vasiova 

Buziaș-Tormac Nicolae Popovici titular Gătaia 

Buziaș-Tormac Ioan Mițariu titular Opatița 

Cenad Romul Nestor supleant Cenadul Unguresc 

Ciacova Ioan Roșiu titular Ghilad 

Cocota Nicolae Vulpe titular Jadani 

Cocota Vicențiu Radu titular Satchinez 

Făget-Birchiș Laurențiu Barzu supleant Băcăul de Mijloc 

Făget-Birchiș Eugen Sudrișan supleant Coșteiul Mare 

Lovrin Grigore Vermeșan titular Pesac 

Lugoj Adam Groza titular Coșteiul Mare 

Moravița Avram Corcea titular Coștei 

Moravița Ioan Andreescu titular Voivodinți 

Oravița  Cornel Ștefan titular Oravița 

Ozora-Uzdin Ioanichie Neagoe supleant Petrovaselo 

                                                           
64 Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 86-94; 

Mircea-Gheorghe Abrudan, Episcopi, protopopi și preoți ortodocși deputați ai Adunării 

Naționale de la Alba Iulia, pp. 80-82. 
65 Tabelul a fost realizat pe baza următoarelor lucrări: Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, 

Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 86-349; Gelu Neamțu, Mircea Vaida-

Voevod, 1 decembrie 1918 mărturii ale participanților. Ioachim Crăciun: documente la un 

sfert de veac de la Marea Unire, Vol. I-II, Editura Academiei Române, 2005-2008; Aurel 

Cosma, Biserica Română din Banat și Unirea de la Alba Iulia, pp. 52-73. 
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Pardani Nicolae Brănuțiu supleant Giulvăz 

Pardani Ștefan Vulpe supleant Giulvăz 

Recaș Constantin Mihaiu supleant Ohaba-Forgaci 

Sasca George Lungu titular Sasca 

Sasca Simeon Bartolomei titular Vrăniuț 

Tormac Avram Ciocoiu titular Vucova 

Tormac Nicolae Popovici supleant Gătaia 

Uzdin Ștefan Popa supleant Seleuș 

Zichifălău Virgil Musta titular Mărghita Mare 

Zichifalău Trifu Cocora titular Partoș 

Zichifalău Ioan Coșar titular Tolvădia 

Zorlențu Mare Aurel Spătan titular Sacu 

Zorlențu Mare Nicolae Cornean supleant Apadia 

 

Așadar, Biserica Ortodoxă din Banat a avut 67 deputați, 32 de 

drept – 26 clerici și 6 mireni – și 35 aleși – toți clerici – în Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 care a adoptat în 

unanimitate rezoluția privind unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu România66. Biserica Ortodoxă Română din Banat nu a 

fost reprezentată numai de delegați oficiali, ci și de alți numeroși sacerdoți 

care au condus grupuri întregi din comunele lor, cu steaguri tricolore, spre 

Alba Iulia, formând în acest fel o parte din mulțimea celor peste o sută de 

mii de români adunați pe Câmpul lui Horea în duminica memorabilă de la 

1 decembrie 1918. Preoții ortodocși români bănățeni, conducători ai 

delegațiilor localităților păstorite de ei, prezenți la Alba Iulia, au fost: 

George Adam din Voislova, Lazăr Babeu din Becicherecul Mic, Nicolae 

Badiu din Dalboșeț, Constantin Bălean din Moldova Nouă, Traian Blașiu 

din Pojejena Română, Coriolan Buracu din Prigor, Iosif Caragea din 

Mercina, Traian Călțun din Borlovenii Noi, Emanuil Ciulei din Jam, Ioan 

Coșariu din Tolvadia, Gheorghe Dănescu din Berliște, Vasile Debău din 

Lipova, Vasile Deheleanu din Ususău, Petru Fleșeriu din Sânnicolaul 

Mare, Iuliu Hălmăgean din Valcani, Ioan Guțiu din Bocșa Română – 

brutalizat de trupele sârbești la revenirea sa acasă –, Ioan Imbroane din 

                                                           
66 Vezi medalioanele biografice ale acestor deputați clerici și mireni din Banat la: Ioan 

Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 95-331; Cosmin 

Cosmuța, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, Prezențe clericale 

transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia – 1 decembrie 1918 –, Editura Renașterea, 

Cluj-Napoca, 2018, pp. 125-660. 
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Rusca Montană, Virgil Lugojan din Ciacova, Miron Mănescu din Văliug, 

Ioan Mărgineanțu din Bârda, Constantin Micu din Bucovăț, Alexandru 

Muneran din Bonțești, Nicolae Micluța din Cerneteaz, Alexandru 

Ogârlaciu din Berzovia, Gheorghe Popovici din Mărul, Ioan Popovici din 

Reșița, Vasile Popovici din Pătaș, Aurel Raica din Utvin, Petru Tieran din 

Bucovăț, Pavel Tismănariu din Hodoni, Ioan Țerovan din Ohaba Bistra și 

David Voniga din Giroc67. 

Toți acești preoți au fost însoțiți la Alba Iulia de o parte mai mică 

sau mai mare a credincioșilor lor, toți împreună formând mulțimea de 

peste o sută de mii de români adunați pentru a înfăptui „România Mare”. 

Unul dintre participanți rememora pelerinajul românilor spre Alba Iulia în 

felul următor: „Satele treceau, într-un convoi ce nu se mai termina, cu 

preoții în frunte – unii chiar în patrafir –, având table cu numele satului 

și inscripții entuziaste pentru unire: «Trăiască România Mare», «Vrem 

Unirea», «Unirea cu Țara Românească»”. Toți erau stăpâniți de emoții și 

entuziasm, același memorialist scriind că lumea se „îmbrățișa, plângea, 

aclama și râdea cu lacrimi în ochi”. Motivul acestei emulații? Îl aflăm de 

la același participant: „Era un praznic și o bucurie, cum n-am mai pomenit: 

praznicul învierii neamului”68. 

În seara precedentă bănățenii s-au întâlnit într-o adunare separată 

și au decis susținerea proclamării unirii fără condiții a întregului Banat cu 

România. Între cei ce au luat atunci cuvântul Aurel Cosma jr. reține 

numele preoților Gheorghe Popovici, protopopul Lugojului, Ioan Sârbu, 

sacerdotul „savant” din Rudăria, și al diaconului dr. Avram Imbroane, 

„cel mai vijelios orator (...), care cu patosul său verbal și înflăcărat, a 

ajuns să producă în sală un ropot de aplauze”. Spiritele clocoteau de 

asemenea în Consiliul Național între reprezentanții PNR-ului și cei ai 

PSD-ului, cei din urmă insistând asupra precizării în textul final că unirea 

este cu România, nu cu regatul României, considerând forma de 

                                                           
67 Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 332-349; 

Aurel Cosma, Biserica Română din Banat și Unirea de la Alba Iulia, pp. 65-70; Cosmin 

Cosmuța, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, Prezențe clericale 

transilvănene la Marea Unire, pp. 678-679. 
68 Alexandru Ciura, Adunarea de la Alba Iulia: 1 Decembrie 1918, ediția a II-a, Oradea-Mare, 

1921, pp. 11-16.  
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guvernământ schimbabilă, însă țara veșnică69. Discuții s-au purtat și în 

legătură cu stipularea unor condiții de unire referitoare la sistemul politic, 

social și agrar viitor, precum și la asigurarea unei tranziții politice până la 

integrarea totală a Transilvaniei în statul român. Asperitățile vor fi 

depășite în dimineața zilei de 1 Decembrie sub presiunea delegaților din 

rândurile studenților,  femeilor și bănățenilor care au marșat pe ideea 

unirii fără condiții. Între cei ce au intervenit decisiv în dezbateri a fost 

Iuliu Maniu care le-a atras atenția membrilor consiliului că „este peste 

orice îndoială că adunarea noastră este chemată a anunța unirea tuturor 

românilor. În privința aceasta suntem de acord cu toții. Nu este vorba de 

a face o parte separată în corpul statului”70. În urma dezbaterilor, 

arădeanul Vasile Goldiș a realizat forma finală a rezoluției de unire, motiv 

pentru care „este considerat ideologul unirii”71. 

Ziua de 1 Decembrie 1918 a debutat la orele 07.00 cu oficierea 

Sfintei Liturghii și a Tedeumului în cele două biserici românești, ortodoxă 

și greco-catolică, din Maierii Alba Iuliei. În cadrul slujbelor s-a cântat 

„Deșteaptă-te române” de toată suflarea adânc emoționată și s-a depus 

jurământul față de cauza națională. Mărturiile epocii ne descoperă că 

participanții au prăznuit ziua duminicii de 18 noiembrie/1 decembrie 1918 

ca pe o zi pascală înțelegând unirea drept o eliberare sau dezrobire a 

poporului român din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Diaconul 

Sabin Evuțianu nota, în acest sens, în memoriile sale: „clopotele celor 

două biserici românești [din Alba Iulia n.n.] chemau la slujba «Învierii», 

fiind neîncăpătoare pentru atâta lume. Episcopul Miron Cristea               

al Caransebeșului a intercalat, în Rugăciunea Amvonului, cuvinte 

emoționante de mulțumire pentru învrednicirea acelei zile mărețe, iar 

locțiitorul de mitropolit al Transilvaniei, Episcopul Ioan Papp de la Arad, 

în obișnuita încheiere [otpustul n.n.] a Sfintei Liturghii, a adăugat, cu 

glas înecat și plâns, fraza «și a înviat și neamul românesc din 

Transilvania». Clipe sublime, în atmosfera mistică a bisericii, care au 

înlăcrimat pe toți cei de față și au făcut ca la sfârșitul serviciului divin, 

corul lui Timotei Popovici de la Sibiu să intoneze imnul «Deșteaptă-te, 

                                                           
69 Aurel Cosma jr., Amintiri de la Alba Iulia, în Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. 

Zaberca, Banatul și Marea Unire, pp. 575-579. 
70 Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari, p. 194. 
71 Lizica Mihuț, Corneliu Pădurean, Aradul și Marea Unire, p. 162. 
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române!», cântat de întreaga asistență, cu brațele întinse ca pentru 

jurământ”72. 

După aceea, în jurul orei 10.30, cei 578 deputați de drept și cei 

650 delegați aleși s-au întrunit în sala Casinei sau a cercului militar 

albaiulian (astăzi Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia) fiind primiți în 

sală după ce îți prezentaseră credenționalele (împuternicirile) la secre-

tariatul adunării. Lucrările au fost deschise de Ștefan Cicio Pop, pre-

ședintele CNRC-ului, apoi au fost aleși președinții adunării: George Pop 

de Băsești, episcopul ortodox Ioan Ignatie Papp al Aradului și episcopul 

greco-catolic Demetriu Radu al Oradiei, vicepreședinții (Teodor Mihali, 

Ștefan Cicio Pop, Ioan Flueraș) și secretarii acesteia. După o scurtă 

declarație, George Pop de Băsești i-a dat cuvântul lui Vasile Goldiș care a 

susținut o cuvântare amplă radiografiind istoria românilor și insistând 

asupra momentelor capitale care au premers unirea, apoi a enunțat 

proiectul de rezoluție în nouă puncte încheind apoteotic: „Trăiască 

România Mare!” în aplauzele entuziaste „nesfârșite” ale celor 1228 de 

delegați. După aceea, au luat cuvântul Iuliu Maniu și Pavel Jumanca, 

George Pop de Băsești întrebând în final dacă adunarea națională primește 

rezoluția în întregimea ei? Răspunsul a fost unanim: „primim. Trăiască 

regele nostru Ferdinand I, trăiască regina Maria, trăiască dinastia 

română! Vrem o singură Românie a tuturor românilor!” Următorul 

vorbitor a fost Alexandru Vaida Voevod care a propus alegerea unui Mare 

Sfat Național (parlament) al Transilvaniei compus din 250 membri, ceea 

ce adunarea a acceptat, aprobând alegerea celor propuși. Adunarea 

națională și-a suspendat dezbaterile în urma intervențiilor celor trei 

președinți. Apoi toți deputații au ieșit pe Câmpul lui Horea în fața „sutelor 

de mii de români” și au ținut cuvântări vestind de la mai multe tribune 

rezoluția unirii. Mărturiile celor prezenți ne dezvăluie surprind atmosfera 

de mare bucurie trăită de toți, unii afirmând ulterior cu evidentă mândrie 

că „am fost și noi de față”73. 

                                                           
72 Sabin Evuțianu, „Alba Iulia în amintirea generației din 1918”, în Mihai Hau (ed.), Biserica 

Ortodoxă Română și Marea Unire I, pp. 31-32. 
73 Preot acad. Ioan Lupaș, Prăbușirea Monarhiei Austro-Ungare și Importanța istorică a zilei 

de 1 Decembrie 1918, ediție, studiu introductiv, note și indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, 

Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, p. 80. 
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În Marele Sfat Național Român au fost aleși mai mulți clerici ai 

ambelor biserici. Alături de episcopii Miron Cristea și Ignatie Papă au 

fost aleși următorii preoți bănățeni: dr. Petru Barbu, profesor la Institutul 

teologic din Caransebeș, Avram Corcea, preot în Coștei, protodiaconul dr. 

Cornel Corneanu, secretarul consistoriului caransebeșean, Andrei Ghidiu, 

protopopul Caransebeșului, diaconul dr. Avram Imbroane din Lugoj, 

preotul Ioanichie Neagoe din Petrovaselo și preotul dr. Ioan Roșiu din 

Ghilad. De asemenea din delegația care a dus actul rezoluției unirii la 

București, au făcut parte trei reprezentanți iluștri ai Ortodoxiei din Banat: 

episcopul Miron Cristea al Caransebeșului, secretarul său eparhial Cornel 

Corneanu și secretarul consistoriului arădean Vasile Goldiș74. 

 

Concluzii 

Biserica Ortodoxă Română din Banat și-a adus contribuția ei 

semnificativă la realizarea Marii Uniri din 1918. Episcopatul, preoțimea, 

dăscălimea, școlile teologico-pedagogice și laicatul bănățean au trăit 

unirea în cuget și în simțiri mai înainte de a o fi proclamat public și politic 

prin rezoluțiunea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, unde fer-

voarea lor a reușit să impună adoptarea unirii necondiționate a românilor 

ardeleni, bănățeni, bihoreni și maramureșeni și a teritoriilor locuite de ei 

cu România. Ideea unirii și pregătirea națiunii române pentru acest act 

politic nu a fost rodul unei decizii politicianiste de moment, nici al ha-

zardului sau al oportunismului ori al generozității Marilor Puteri, ci ea a 

avut rădăcini adânci în istoria bisericească, culturală și națională a 

românilor din Banat și Transilvania. Pentru împlinirea acestui vis, copil ai 

suferinței, de dragul căruia ne-au murit și moșii și părinții, cum scrisese 

Octavian Goga în epocă, Biserica Ortodoxă din Banat și-a adus obolul ei 

prin suferința, jertfele, lacrimile, temnițele, dar și prin demnitatea, bi-

ruința, entuziasmul și fericirea slujitorilor și a credincioșilor ei.  

                                                           
74 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, pp. 215-216. 


