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Stimată doamnă, 

Stimate domn, 

 

vă invităm să onorați cu participarea Dumneavoastră Conferința internațională 
 

 

„BISERICILE DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL XX: ASPECTE ISTORICE ȘI 

IDENTITARE” 

 

care se va desfășura la București – Institutul Teologic Baptist în data de 17 decembrie  2014. 

 

În secolul XX au avut loc două conflagrații mondiale la care a participat și România, fapt care a 

avut consecințe atât în plan politic, cât și în ce privește viața religioasă. Dacă ne referim la aspectul 

politic, menționăm că la începutul perioadei menționate țara noastră a avut un regim democratic. De la 

acesta a trecut la unul autoritar, apoi dictatorial de factură comunistă și după anul 1989 a revenit la 

sistemul democratic. Din punct de vedere economic putem vorbi de perioade de bunăstare, dar și de 

perioade în care România s-a confruntat cu probleme economice. Cultura și-a avut la rândul său un rol 

în construcția identitară a noului stat. 

Religia creștină este, de asemenea, prezentă încă din vechime pe teritoriile care astăzi formează 

statul român. Creștinismul din România este reprezentat prin intermediul mai multor denominațiuni 

religioase atât tradiționale, cât și protestante și evanghelice, cele din urmă cunoscute sub numele de 

neoprotestante, un termen impropriu de altfel, motiv pentru care vom folosi termenul de denominațiuni 

evanghelice, respectiv biserici evanghelice. Pornind de la aspectul confesional, introducem în discuție 

și dimensiunea etnică. Astfel, pe lângă români, care reprezentau majoritatea, mai avem etnici germani, 

maghiari, dar și de alte naționalități, care de cele mai multe ori aveau propria confesiune. Este de 

menționat în acest context faptul că prima biserică baptistă din Vechiul Regat a fost formată din etnici 

germani. 

Având în vedere această diversitate religioasă, prima parte a secolului XX a fost cea în care aceste 

biserici s-au organizat din punct de vedere administrativ și s-au manifestat, uneori în paralel cu 

organizarea statului național român. 

Cea de-a doua conflagrație mondială a adus schimbări de natură politică și teritorială, fiind și un 

factor favorizant al ascensiunii comunismului, care se instaurează și în România. Prin urmare, în 

perioada comunistă bisericile s-au confruntat cu persecuții de neimaginat anterior, excepție făcând 

bisericile minoritare care au fost persecutate și în perioada interbelică. Suferințele bisericii, sângele 

martirilor au contribuit la păstrarea mesajului creștin într-o epocă în care ateismul se proclama la orice 

colț de stradă. Dat fiind faptul că pe parcursul perioadei menționate Biserica a avut de înfruntat 

persecuții, aceasta a răspuns prin acomodare și rezistență. Facem referire la o acomodare în relația 

Biserică – Stat, atât în sensul cedării din partea Bisericii, a acceptării colaborării cu „dușmanul”, a unei 

coabitări, cât și o anumită normalizare a relațiilor dintre cele două instituții, aspect căruia nu-i dăm o 

conotație negativă. Cel de-al treilea aspect pe care îl avem în vedere este cel al rezistenței.  
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Pe bună dreptate vorbim de o opoziție față de acțiunile statului de scoatere în afara legii a unor 

confesiuni religioase, de ateizare a societății și de intervenție brutală în viața internă a Bisericii.  

Aspectele menționate pot fi prezentate având în vedere mărturiile celor care au cunoscut rigorile 

comunismului, documentele de arhivă, literatura de detenție sau alte tipuri de surse, inclusiv analizele 

sociologice. 

Astfel, acest eveniment științific își dorește să creeze și să ofere un spațiu și un cadru de dialog 

privind situația diferitelor confesiuni creștine din România în secolul XX. 

Tematicile Conferinței: 

 viața bisericii  

 relația acesteia cu statul  

 relațiile dintre diferitele confesiuni creștine din acest spațiu geografic 

 personalitățile religioase ale acestei perioade 

 literatura  

 identități etnice 

 identități religioase 

 aspecte sociologice 

Cunoscute fiind preocupările și competența Dumneavoastră, vă invităm să luați parte la 

conferința ale cărei lucrări vor fi editate într-un volum distinct. 

Invitați ca lectori în cadrul acestui eveniment sunt o serie de cadre didactice și cercetători care 

vor trata teme actuale din viața bisericii din România pe parcursul perioadei menționate. 

În acest sens avem rugămintea de a ne comunica până cel târziu la data de 07 decembrie 2014 

acceptul și tema comunicării, precum și un rezumat de maxim 200 de cuvinte. 

Organizatorii își rezervă dreptul ca pe baza rezumatelor să selecteze participanții. 

Pentru Conferință fiecare participant va avea la dispoziție 15 minute. Lucrarea în vederea publicării va 

avea maxim 15 pagini (Microsoft Word, Times New Roman, font 12, 1,5 rânduri). 

Limbile de prezentare și dezbatere vor fi româna și engleza. 

În speranța că vom fi onorați de participarea Dumneavoastră la aceste manifestări, vă mulțumim 

și vă asigurăm de stima și considerația noastră. 

 

În numele organizatorilor, 

Dr. Marius Silveșan 

Pentru detalii și înscrieri:  

E-mail: marius.silvesan@gmail.com  

Telefoane: 0724015782;  0745968181 

 

 

 

mailto:marius.silvesan@gmail.com

