
106

Acompaniind calamităţi multiple şi 
un apăsător sentiment de insecuritate, 
Marele Război a reuşit să genereze în 

rândul popoarelor pe care le-a antrenat în istovitoare conflicte şi energii constructive, 
de perspectivă. Dispuşi în interiorul unui stat perdant atât pe câmpul de luptă 
cât şi la masa negocierilor care au urmat, românii ardeleni au devenit beneficiarii 
direcţi, dar nu unicii, ai curentelor politice vehiculate cu aplomb în acele zile în 
dezbaterea internaţională.1 Cu atât mai mult cu cât dificultăţile inerente războiului 
au fost dublate de o presiune crescândă venită dinspre mediului politic maghiar, 
care a adoptat o atitudine de combat faţă de români, vizibilă mai cu seamă din vara 
anului 1916, când cabinetul de la Bucureşti a luat decizia de a se alătura activ în 
luptă în tabăra inamicilor Puterilor Centrale.2

Negreşit, nimeni nu a reuşit să prevadă amploarea schimbărilor care au fost puse 
în scenă după Primul Război Mondial.3 Redimensionarea spaţiului centro-oriental 
european nu a fost capabilă să soluţioneze mulţumitor multitudinea problemelor 
generate de melanjul etno-confesional specific zonei. Ca areal de întâlnire a mai multor 

* Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin Fondul Social 
European, în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale 
moderne: internaţionalizare şi interdisciplinaritate”

1 E. J. Dillon, The Inside Story of The Peace Conference, Harper & Brothers Publishers, 
New York and London, 1920, publicaţie consultată la adresa http://www.gutenberg.org/
files/14477/14477-h/14477-h.htm (13.06.2011), nepaginată, capitolul „Signs of the Times”. 

2 Histoire de la Transylvanie, sous la direction de Béla Köpeczi, Akadémiei Kiadó, Budapest, 
1992, p. 599-601.

3 I. T. Berend, G. Ránki, East Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Akadémiei 
Kiadó, Budapest, 1977, p. 78-81.
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culturi, Transilvania a devenit obiect al unor partizane dispute internaţionale, cu 
toate că vocea majorităţii populaţiei se făcuse auzită cu privire la viitorul provinciei.4

Cu toate că după 1918 centrul de greutate al discurului public devenise construirea 
imaginii perfectei unităţi româneşti, nu s-a putut trece cu vederea peste diviziunea 
confesională din rândul românilor ardeleni, mult mai vizibilă în noul context al 
majorităţii ortodoxe care se profila în tânărul stat român.5 Prezenţa celei de-a doua 
Biserici naţionale, cea greco-catolică, accentua particularitatea Transilvaniei în 
cadrul graniţelor României Mari, fiind o mărturie vie a unui trecut puternic racordat 
la sistemul de valori de inspiraţie apuseană.6 Dar indiferent de amprenta de civilizaţie 
care le definea, cele două Biserici româneşti au asumat deschis, de la bun început, o 
poziţie favorabilă firavei administraţii româneşti care a prins contur mai cu seamă 
din toamna anului 1918. Devenind un punct de stabilitate şi echilibru în vremurile, 
deloc uşoare, care au urmat războiului, Biserica s-a implicat decisiv în efortul de 
instituţionalizare a puterii româneşti în provincie; de altfel, corurile episcopale ale 
ambelor Biserici româneşti s-au poziţionat ferm vizavi de activitatea Consiliului 
Naţional Român Central, recunoscându-i legalitatea şi legitimitatea reprezentării 
naţiunii române: „recunoaştem Consiliul Naţional Român de reprezentantul şi 
conducătorul politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, simţindu-ne 
îndreptăţiţi şi îndatoraţi – ca fii credincioşi ai naţiunii noastre – a conlucra din toate 
puterile la întruparea aspiraţiunilor noastre naţionale”.7

Noul establishment politic care a asumat exerciţiul puterii după 1 decembrie 1918 
a abordat afabil problema pluralităţii confesionale transilvane, date fiind valenţele 
naţionale pe care le subsuma.8 Resortul abilitat să gestioneze domeniul cultelor şi 
al instrucţiunii publice a fost pus sub şefia irenicului Vasile Goldiş, care a cooptat 
în echipa sa, din debutul anului următor, câte un secretar general pentru fiecare 

4 A. Moretti, „Transilvania: terra di tre culture” în vol. Storia religiosa dell’Ungheria (a cura 
di A. Caprioli e L. Vaccaro), Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Gazzada, 1992, p. 315; V. 
Vesa, „Transilvania la Conferinţa de Pace din anii 1919-1920” în vol. Istoria Transilvaniei, 
vol. III (de la 1711 până la 1918), coordonatori I.-A. Pop, Th. Nägler, Magyari A., Academia 
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 629-647.

5 I. Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, traducere din engleză 
de V. Russo, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64-65; Köpeczi B. (ed.), Histoire de 
la Transylvanie, p. 627.

6 E. Illyés, National Minorities in Romania. Change in Transylvania, East European 
Monographs, Columbia University Press, New York, 1982, p. 213-215; I. Livezeanu, 
Cultură şi naţionalism, p. 60-62. 

7 Banatul şi Marea Unire din 1918, coordonator dr. I. Munteanu, Editura Mitropoliei 
Banatului, f.l., 1992, p. 98, doc. IV.

8 Ghe. Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român 
(1918-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 260-261; Idem, Justiţie românească în 
Transilvania (1919), Editura Ecumenica Press, Cluj-Napoca, 2006, p. 17. 
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confesiune românească: Ioan Lupaş, respectiv Alexandru Rusu.9 De altfel, situaţia 
preoţimii a stat în atenţia factorilor de decizie pe tot parcursul acestei perioade de 
tranziţie. De la bun început s-au depus eforturi pentru asigurarea întregirilor la salariu 
şi pentru recuperarea, pe cât posibil în acele vremuri de devalorizare monetară şi 
de lipsă acută a lichidităţilor,10 a restanţelor de plată moştenite de la administraţia 
maghiară.11 Dar interesul major al celor două corpuri ecleziale româneşti tindea să 
depăşească în acele zile multitudinea problemelor punctuale, de moment. Luând ca 
reper încurajatorul constituţionalism învederat de „Declaraţia în nouă puncte” de 
la Alba Iulia, reprezentanţii tuturor confesiunilor din provincie afirmau cu apăsare 
necesitatea de a defini cu precizie perimetrul rezervat autoguvernării ecleziastice, 
căutând să se pună la adăpost de orice intervenţie tutelară a secularului.12 În strânsă 
legătură cu acest deziderat, liderii confesiunilor minoritare au mai formulat unul, 
la fel de important. Cunoscând tratamentul privilegiat rezervat ortodoxiei de către 
Regatul român antebelic, ei s-au pronunţat în repetate rânduri împotriva prelungirii 
calităţii de Biserica dominantă pe seama acelei denominaţiuni, aşa cum râvneau cu 
insistenţă liderii confesiunii majoritare.13 Contestând intenţia diriguitorilor bucureşteni 
de a asimila populaţia ortodoxă a ţării cu cetăţenii de rangul întâi, reprezentanţii 
confesiunilor minoritare au făcut apel la principiile enunţate în actul fundamental 
al unirii Transilvaniei cu România, adăugând argumentul compatibilizării politicii 
religioase a statului român cu cele mai avansate exigenţe ale timpului, care reclamau un 
comportament invariabil pentru toţi cetăţenii unui ţări, indiferent de particularităţile 
etno-culturale, lingvistice sau religioase.14 Până şi ierarhiile celor două Biserici 
româneşti năzuiau la stabilirea unor relaţii de cordialitate cu noile autorităţi civile, 

9 R. Boilă, „Consiliul Dirigent” în vol. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-
1928, vol. I, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929, p. 90; Unirea, XXIX, nr. 37, 1919, p. 3.

10 I. T. Berend, G. Ránki, East Central Europe, p. 86-101; S. Biró, The Nationalities Problem in 
Transylvania 1867-1940. A Social History of the Romanian Minority under Hungarian Rule, 
1867-1918, and of the Hungarian Minority under Romanian Rule, 1918-1940, translated 
from the Hungarian Original by M. D. Fenyo, Columbia University Press, New York, 1992, 
p. 377-380.

11 Gazeta Oficială. Publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor 
româneşti din Ungaria, nr. 7-12, 1918, p. 6-8; Unirea, XXIX, nr. 145, 1919, p. 3.

12 V. Buda Niga, „Integrarea cultelor religioase în România Mare (1918-1928)” în vol. Istorie 
şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Editura Universităţii 
„Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi, f.a., p. 226-227; Cultura Creştină, VII, nr. 17-20, 1918, p. 
342; VIII, nr. 1-2, 1919, p. 3; Unirea, XXIX, nr. 30, 1919, p. 4. 

13 V. Buda Niga, Integrarea cultelor religioase în România Mare, p. 228; Köpeczi B. (ed.), 
Histoire de la Transylvanie, p. 627.

14 M. Nóda, Biserica romano-catolică din Transilvania în perioada interbelică, Editura 
Studium, Cluj-Napoca, 2008, p. 43; N. Gudea, „Reflecţii privind relaţia Stat-Biserică – o 
abordare teologică greco-catolică” în vol. Theological Doctrines on the Ideal Church-State 
Relation, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 53.
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având în vedere că presiunea pe care o resimţiseră în anii de agonie ai guvernării 
austro-ungare dispăruse.15 În plus, elita greco-catolică spera, în noul context politic 
şi naţional, la un tratament egal pentru cele două confesiuni româneşti, formulând 
principiul că orice variantă normativă care ar rezerva unei denominaţiuni privilegii 
de orice natură în raport cu celelalte trebuie exclusă.16

Cu toate acestea, textul final al Constituţiei din martie 1923 a fost departe de a 
institui un tratament nediscriminatoriu al puterii civile vizavi de largul spectru al 
cultelor din tânărul Regat.17 Calificativul atribuit atunci ortodoxiei trăda ambiţia 
legiuitorilor de la acea vreme de a crea în plan religios un echivalent al aspiraţiilor 
politico-diplomatice ale augmentatului stat român în această parte a continentului.18 
Consensului naţionalist care anima clasa politică românească în primii ani de 
după război i se datorează în mare măsură atitudinea de curtoazie faţă de Biserica 
ortodoxă, lucru exprimat şi de primul preşedinte al Consiliului de miniştri provenind 
din Ardeal, nimeni altul decât Alexandru Vaida-Voevod (greco-catolic, nota bene!), 
care în faţa aleşilor naţiunii declara deschis că „confesiunile...vor trebui să primească 
şi să privească fără regret tradiţiile Bisericii ortodoxe”.19 După cum era de aşteptat, 
reacţiile generate de noua ordine constituţională a ţării nu au fost dintre cele mai 
favorabile. Profund jigniţi de inechitatea la care au fost supuşi, reprezentanţii 
Bisericii greco-catolice nu au ezitat să condamne public, pe un ton sentenţios, gravele 
abateri de la principiile unei morale sănătoase, pe care era de dorit să se bazeze noul 
act fundamental. Comentând articolul care stabilea „dominanţa” Bisericii ortodoxe 
şi conferirea „întâietăţii faţă de celelalte culte” pentru cea greco-catolică, Alexandru 

15 Cu toate că bibliografia oferă o lucrare dedicată acestui subiect, cartea părintelui M. 
Păcurariu, Politica statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada 
dualismului (1867-1918), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Sibiu, 1986 prezintă partizan-deformator relaţiile celor două Biserici româneşti 
cu autorităţile maghiare şi eforturile depuse de fiecare dintre ele împotriva măsurilor 
aculturante.

16 Expresia folosită pentru a exprima imparţialitatea dorită de la stat a fost cea de „atitudine 
interconfesională”: Unirea, XXIX, nr. 251, 1919, p. 1; XXIX, nr. 13, p. 1; XXXIII, nr. 4, 
1923, p. 1; Cultura Creştină, VIII, 3-4, 1919, p. 59.

17 Articolul 22 (din titlul II) al Constituţiei defineşte poziţia oficială a statului faţă de 
principalele confesiuni existente: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_
Rom%C3%A2niei_din_1923 (14.06.2011).

18 I. Scurtu, Ghe. Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Paideia, Bucureşti, 
1999, p. 11-12.

19 Unirea, XXIX, nr. 276, 1919, p. 1. Încă de la începutul regimului dualist a existat tendinţa 
de a recunoaşte Biserica ortodoxă ca o Biserică naţională a românilor din Ungaria. 
Acest lucru s-a şi realizat, după îndelungate dezbateri polemice, la propunerea lui Ion 
Puşcariu şi cu acceptul ministrului Eötvös József prin articolul 6 al legii IX din 1868 care 
recunoştea organizarea separată şi autoguvernarea Bisericii ortodoxe ardelene: S. Biró, 
The Nationalities Problem in Transylvania 1867-1940, p. 130.
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Rusu opina că „această nouă formulă este mult mai rea...pentru următoarele două 
motive: întâi, pentru că abandonând termenul «egalei îndrepăţiri» şi acceptându-se 
pentru noi «privilegiul» anacronic al «întâietăţii», care n-are să ne fie de niciun folos, 
am sancţionat «dominaţiunea» odioasă a ortodoxismului intolerant, care va şti să o 
exploateze pe deplin în detrimentul bisericii noastre, fără ca noi să mai putem avea 
în curând un temei de luptă împotriva acestei prerogative supărătoare. 

În al doilea, pentru motivul – neasemănat mai important decât cel dintâi – că 
prin noua formulă se introduce, în chiar Constituţia ţării, o dezbinare absolut inad-
misibilă a cultului catolic, care în esenţă nu a fost împărţit niciodată şi pe care nu 
o Constituţie a României va putea să-l împartă vreodată”.20 Practic, se acuza că 
noua „Constituţie de partid” stabilea trei categorii de confesiuni în statul român: 
o „religie de gradul I, dominantă; o religie de gradul al II-lea, întâia între celelalte 
confesiuni, şi religii de gradul III”.21 Mult mai virulenţi au fost, după cum era de 
aşteptat, reprezentanţii grupurilor confesionale minoritare, care găseau acum 
dovezi irefutabile în a-şi susţine afirmaţiile – adevărate semnale de alarmă trase 
imediat după 1918 –, privind comportamentul preferenţial al autorităţilor civile ale 
statului român vizavi de noii săi cetăţeni.22 Asprul rechizitoriu formulat de aceştia 
punea sub semnul întrebării atât calitatea regimului democratic din România cât 
şi valabilitatea prevederilor acordurilor internaţionale pe care oficialii statului le 
iscăliseră deja, şi pe care, acum, nu pregetau să le dea uitării.23 Dacă în privinţa 
responsabilităţilor civile toţi cetăţenii români, indiferent de etnia sau confesiunea lor, 
erau trataţi egali, era de dorit, stipula varianta edulcorată a discursului minoritarilor, 
ca şi drepturile să fie aplicate unitar, fără partizanate de vreun fel.24 Alăturarea 
nemulţumirilor comunităţii greco-catolice celor exprimate în rândul grupurile etno-
confesionale minoritare a fost în măsură să aducă Bisericii unite un nedorit deficit 
de imagine, care îi punea la îndoială însuşi crezul său naţional.25 De altfel, un 
moment de cumpănă în imaginea publică a Bisericii greco-catolice l-a reprezentat 
ceremonia încoronării suveranilor români din toamna anului 1922 de la Alba Iulia. 
Absenţa ierarhilor uniţi de la ceremonia religioasă din nou construita catedrală-

20 Unirea, XXXIII, nr. 12, 1923, p. 1.

21 Unirea, XXXIII, nr. 44, 1923, p. 2.

22 I. T. Berend, G. Ránki, East Central Europe, p. 103-104; E. Illyés, National Minorities in 
Romania, p. 217.

23 Articolul 2 al Tratatului minorităţilor, parafat în 9 decembrie 1919, prevedea libertatea 
fiecărui locuitor din România de a practica liber orice credinţă, religie sau convingere, 
cu condiţia ca acele practici să nu fie contrare moralităţii sau ordinii publice: E. Illyés, 
National Minorities in Romania, p. 217; I. Lipcsey, Romania and Transylvania in the 20th 
Century, pre-publishing, unlectored edition, translated by A. Dani and T. Szappanos, 
edited by P. Csermely, Budapest, 2004, p. 19-20. 

24 M. Nóda, Biserica romano-catolică din Transilvania, p. 43-44.

25 Unirea, XXXIII, nr. 7, 1923, p. 1; Cultura Creştină, VII, nr. 17-20, 1918, p. 335-339; VIII, 
nr. 3-4, 1919, p. 59; V. Buda Niga, Integrarea cultelor religioase în România Mare, p. 21. 
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simbol pentru acel epatant eveniment a oferit prilejul de a profera grave acuzaţii 
vizavi de loialitatea Bisericii greco-catolice faţă de Casa domnitoare a ţării sau de 
onestitatea sentimentor sale naţionale.26 În fapt, epistola-pastorală a episcopatului 
unit de la sfârşitul lunii septembrie, pe lângă instrucţiunile stricte date întregului cler 
privind marcarea acelui maiestuos act, sublinia cu apăsare meritele incontestabile 
ale dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen în istoria modernă a României, faţă de 
care comunitatea greco-catolică îşi exprima nedisimulat admiraţia şi îşi anunţa 
supunerea firească.27 Dată fiind virulenţa atacurilor care o vizau predilect, a fost 
nevoie de exprimarea unei poziţii oficiale, de la vârful Bisericii. Lucru care s-a şi 
întâmplat, în Senatul României, la scurtă vreme de la consumarea evenimentelor. 
Cu acel prilej, mitropolitul Vasile Suciu a amintit celor prezenţi că invitaţia primită 
din partea Consiliului de ministri „nu privea decât actul civil al încoronării, de 
sub baldachin, nu şi participarea la serviciul religios săvârşit de clerul ortodox în 
catedrala din Alba Iulia”.28 După ce a asigurat audienţa că corul episcopilor greco-
catolici a marcat inedita sărbătoare naţională prin celebrarea euharistică într-una 
din bisericile parohiale din localitate, înaltul prelat a ţinut să facă o remarcă pe 
marginea diversităţii confesionale a românilor ardeleni, încă nedeplin asumată de 
către confraţii din spaţiul extracarpatic: „Noi care eram despărţiti în ceea ce priveşte 
credinţa, în uniţi şi ortodocşi...când era vorba de sânge şi de naţiune eram una. 
Iată, domnilor, procedeul nostru! Când este vorba de chestiunile religioase, lăsăm 
fiecăruia libertatea de conştiinţă; când este vorba de chestiuni naţionale şi publice 
româneşti suntem una, pentru că suntem toţi români...”.29 

Chiar şi etapa ecleziologică în care se situa la acea dată Biserica greco-catolică 
nu era deloc permisivă în privinţa chestiunilor de practică sacramentală. Lucru 
readus în atenţie, în termeni categorici, spre finalul aceluiaşi an, printr-o circulară 
a Ordinariatului arhiepiscopesc care, întemeindu-şi decizia pe canoanele mai vechi 
sau noi,30 amintea întregului cler că „nu e permisă la nicio întâmplare împărtăşirea 
în cele sfinte cu persoane acatolice, deci nu e permisă nici concelebrarea cu preoţii 
altor confesiuni acatolice, fie aceia de orice neam”.31

26 I. Georgescu, „Momente din viaţa Bisericii unite în ultimii zece ani” în vol. Transilvania, 
Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928, vol. II, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929, 
p. 815-817.

27 Ibidem, p. 815; Curierul Creştin, IV, nr. 19, 1922, p. 1-2.

28 Unirea, XXXIII, nr. 1, 1923, p. 6.

29 Ibidem.

30 Canonul respectiv, la I.D. Mansi, „Concilium provinciale primum Alba-Iuliense et 
Fogarasiense 1872 maii 5-14” în Sacrorum conciliorum. Nova et amplissima collectio, tomus 
quadragesimus secundus, Synodi orientales, 1865-1874, Parisiis, MDCCCCX, tituluss VI, 
caput II. Analiza teologiei din epocă, la L. Scheffczyk, „Lineamenti fondamentali dello 
sviluppo della teologia tra prima guerra mondiale e il concilio Vaticano II” în vol. La 
Chiesa nel ventesimo secolo (diretta de H. Jedin), vol. X, seconda edizione, Jaca Book, 
Milano, 1995, p. 198-234. 

31 Curierul Creştin, V, nr. 5, 1923, p. 28; Unirea, XXXIII, nr. 8, 1923, p. 2.
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Chiar şi aşa, pe acest fundal de acerbă concurenţă, nu au lipsit din epocă 
curajoasele proiecte care năzuiau să completeze unirea politică înfăptuită în acele zile 
cu o apoteotică unire sprituală.32 Discutată în cele mai variate cercuri şi încurajată de 
contextul de sedisvacanţă al ambelor scaune mitropolitane transilvane, pretenţioasa 
temă a pus faţă-n faţă puncte de vedere diametral opuse, dovedind încă o dată adânca 
ancorare a fiecărei părţi în propria identitate religioasă.33 Cu atât mai mult cu cât 
agasantul discurs ortodox indica cu apăsare legătura inseparabilă între apartenenţa la 
acel grup confesional şi buna naţionalitate română: „Ea (ortodoxia – n.n) a concentrat 
toate manifestările de viaţă românească pe toate terenurile, încât simboliza însăşi 
naţiunea, precum aceasta era expresia cea vie a Bisericii ortodoxe”.34 Varianta 
radicală a acestui curent nu numai că rezerva, parcimonios, greco-catolicismului 
un statut de confesiune provincială, ci se încumeta să aspire la dispariţia lui, de 
vreme ce se achitase de rolul politic şi cultural asumat odinioară.35 Îmbrăcând adesea 
o retorică metaforică, astfel de aspiraţii au găsit aderenţi la toate nivelele ierarhiei 
ecleziastice. La scurtă vreme de la adoptarea noii legi fundamnetale, mitropolitul 
Nicolae Bălan declara entuziast, în camera forului legislativ al cărui membru de drept 
era, că aşteaptă nerăbdător momentul în care îi va „îmbrăţişa şi strânge la inima lui 
pe toţi uniţii”.36 Răspunsurile la astfel de idei provocatoare nu au întârziat să apară. 
În cuvântul de deschidere al sinodului diecezan din Gherla, episcopul Iuliu Hossu 
se arăta convins de „datoria de a apăra această turmă (a credincioşilor uniţi – n.n.) 

32 I. Livezeanu, Cultură şi naţionalism, p. 193; Cultura Creştină, VII, nr. 17-20, 1918,
p. 384-385.

33 Unirea, XXIX, nr. 86, 1919, p. 2. Telegraful român publica apeluri insistente, venite mai 
cu seamă dinspre preoţii din Banat, de unire a greco-catolicilor cu ortodocşii: Cultura 
Creştină, VIII, nr. 1-2, 1919, p. 28. Canonicul Alexandru Nicolescu considera că unirea 
în credinţă a românilor era cerută de faptul că „politica internă de occidentalizare a 
statului român nu are astăzi un contrapond destul de puternic de civilizaţie creştină în 
patria noastră”: M. Ştirban, „Portretul intelectual şi rolul istoric al mitropoliţilor Vasile 
Suciu şi Alexandru Nicolescu” în vol. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: 
Istorie şi Spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică, la Blaj, Editura „Buna Vestire”, Blaj, 2003, p. 558. 

34 Ş. Meteş, „Biserica ortodoxă română din Transilvania în cei din urmă zece ani” în vol. 
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928, vol. II, Cultura Naţională, 
Bucureşti, 1929, p. 759; N. Gudea, Reflecţii privind relaţia Stat-Biserică, p. 54; Unirea, 
XXXIII, nr. 17, p. 2; nr. 25, 1923, p. 1.

35 O. Bârlea, „Biserica română unită între cele două războaie mondiale” în vol. Biserica 
Română Unită – două sute cincizeci de ani de istorie, Casa de editură VIAŢA CREŞTINĂ, 
Cluj-Napoca, 1998, p. 91; M. Nóda, „The Historical, Political and Ecclesiastical Background 
of the 1927 Concordat between the Vatican and Romania” în vol. Journal for the Study of 
Religions and Ideologies, vol. 9, nr. 27 (Winter 2010), p. 286; N. Gudea, Reflecţii privind 
relaţia Stat-Biserică, p. 54.

36 Unirea, XXXIII, nr. 13, 1923, p. 4.
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ca buni păstori, împotriva tuturor atacurilor şi faţă de toate uneltirile şi încercările 
de pervertire şi sfâşiere ce vin din orice parte”.37 Profilarea unei strategii de acţiune 
unitară la deranjantele presiuni venite dinspre mediul ortodox a reprezentat unul 
din punctele de lucru ale conferinţei episcopatului greco-catolic, întrunit la Blaj, în 
zilele de 25-26 iulie 1923. Atunci s-a luat decizia de a se da consistenţă, după un 
plan premeditat, „luptei de apărare” a Bisericii unite: „proteste şi memorii [vor fi 
înaintate] la toate instanţele şi până la Coroană, alături de tot aceea ce poate fi pus 
la îndemâna oricui...vor face, sperăm, ca pe cei ce nu au alte lucruri mai bune de 
făcut decât să ne atace mereu să înţeleagă, în sfârşit, că e timpul suprem să ne lase 
în pace”.38 Dar inventarul punctelor nevralgice dintre liderii confesiunii majoritare şi 
Biserica catolică (de ambele rituri) era unul mult mai larg. De la motivaţiile subiective 
referitoare la amânarea (sau stabilirea condiţiilor) încheierii de către statul român 
a unei conventio cum nationibus cu Sfântul Scaun, la dizolvarea Statusului catolic 
ardelean şi secularizarea39 proprietăţilor lui ori la percepţia contrară vizavi de soarta 
patrimoniului ecleziastic în cazul migrărilor interconfesionale sau faţă de asistenţa 
bugetară a învăţământului confesional – toate trădeau o viziune unilaterală a elitei 
ecleziastice şi laice ortodoxe care, beneficiind permanent de susţinerea fermă din 
partea decidentului politic, ţinea să o impună.40 

De facto, fiecare din cele două Biserici româneşti travesa o perioadă de febriă 
edificare internă, instituţională. Scaunul vacantat, din octombrie 1918, al mitropoliei 
ortodoxe a fost ocupat, începând cu luna februarie 1920, de nu demult hirotonitul 
profesor Nicolae Bălan.41 Transferul de la Caransebeş, în aceeaşi perioadă, a lui 
Miron Cristea l-a propulsat pe Iosif Bădescu ca titular al scaunului vlădicesc din 
Banat. Opţiunea Marelui Colegiu Electoral din decembrie 1919 pentru alegerea 
episcopului Cristea ca mitropolit-primat traducea începutul eforturilor de solidificare 
a ortodoxiei româneşti, puternic ancorată într-o pluralitate legislativă şi cutumiară 
până atunci.42 Eparhia de Arad a continuat să fie condusă, până în 1925, de Ioan 

37 Curierul Creştin, V, nr. 9-10, 1923, p. 51-54; Unirea, XXXIII, nr. 17, 1923, p. 1.

38  Unirea, XXXIII, nr. 30, 1923, p. 1.

39 O analiză competentă, din perspectivă sociologică, a fenomenului secularizării în societăţie 
modernităţii târzii la, R. Walls and S. Bruce, „Secularization: The Orthodox Model” în 
vol. Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the Secularization 
Thesis, edited by. S. Bruce, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 8-30.

40 Decriptarea trăsăturilor fundamentale ale relaţiei Stat-Biserică în ţările majoritar ortodoxe 
ale sud-estului european la, A. Pacini, „Le relazioni ecumeniche tra chiesa cattolica e 
chiese ortodosse con specifico riferimento all’area Russo-Ucraina” în vol. Chiese e culture 
nell’Est europeo. Prospettive di dialogo, a cura di A. Roccucci, Edizioni Paoline, Milano, 
2007, p. 55-61. 

41  Perioada păstoririi ierarhului, la P. Cherescu, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului 
(1920-1955) – teolog, ierarh şi patriot, Editura Adsumus, Oradea, 2001. 

42 I. Livezeanu, Cultură şi naţionalism, p. 60-61; Ş. Meteş, Biserica ortodoxă română din 
Transilvania, p. 759; V. Buda Niga, Integrarea cultelor religioase în România Mare, p. 
224-225; Unirea, XXIX, nr. 11, 1919, p. 3. 
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I. Papp, căruia i-a succedat tânărul diacon Grigorie Comşa, funcţionar în cadrul 
ministerului de resort până în acel moment. Două alte noi centre ortodoxe au apărut 
pe harta ecleziastică a Transilvaniei după 1918. Semnificativ, ambele în reşedinţe 
urbane unde prezenţa românească (sub raport demografic şi cultural) era minoritară.43 
Prin hotărârea sinodului arhidiecezan din martie 1919, Clujul urma să găzduiască 
o nouă episcopie ortodoxă, anticipată de consistoriul provizoriu instituit acolo, pus 
sub coordonarea lui Nicolae Ivan.44 Plasată într-o zonă de puternice interferenţe 
şi influenţe reciproce, noua eparhie cu sediul la Oradea devenea purtătoarea unei 
misiuni îndoite: pe de-o parte, urma să contribuie la consolidarea instituţională 
a noilor structuri de putere, prin încurajarea prezenţei româneşti în urbea de pe 
malul Crişului Repede; pe de altă parte, trebuie avut în vedere planul de fortificare 
a ortodoxiei dintr-un areal al intersecţiei confesionale cu greco-catolicismul şi, 
mai nou, cu aprigele curente neoprotestante.45 Prezent la instalarea primului 
ierarh al noii eparhii, proteicul Nicolae Iorga, cunoscând disputele aprinse din 
sânul celor două Biserici româneşti, afirma pacificator: „Biserica unită nu poate 
fi un spin în ochii confesionali ai naţiei noastre”.46 De altminteri, perioada se 
reţine ca importantă şi prin prisma perfectării unor abile strategii de închegare a 
unor comunităţi ortodoxe în areale preponderent greco-catolice, aşa cum a fost la 
acea vreme cazul Sătmarului.47 Acolo, belicoasa misiune a asumat-o sacerdotul 
Meletie Răuţiu, care a avut însă de partea sa administraţia civilă şi militară nu 
demult instituită în localitate. La impulsurile versatului preot au fost puse la 
Sighet, cu suportul nemijlocit al colonelului Eugen Linde, bazele unei comunităţi 
ortodoxe.48 După un plan asemănător, Halmeul a devenit la rându-i un avanpost 
al ortodoxiei de graniţă, de această dată cu aportul şefului vămii, I. Popovici şi 
a familiei acestuia.49 La ceremonia de sfinţire a capelei ortodoxe din localitate a 
participat însuşi episcopul orădean Roman Ciorogariu, însoţit de protopopul Andrei 
Horvath şi de vicarul episcopesc. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor înalţi 
demnitari locali, profund implicaţi, după cum s-a văzut, în crearea acestor breşe 
de ortodoxie în zonă.50 Ambiţia edificării unei impozante biserici nu a putut lipsi 

43 Rolul instituţiilor de cultură în procesul de românizare de după 1918, la I. Livezeanu, 
Cultură şi naţionalism, p. 193-194.

44 Începuturile organizării şi funcţionării episcopiei ortodoxe cu sediul la Cluj, la Alexandru 
Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, ediţia 
a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006.

45 Ş. Meteş, Biserica ortodoxă română din Transilvania, p. 773.

46 Cultura Creştină, IX, nr. 7-9, 1920, p. 221.

47 Mi-au stat la îndemână datele cuprinse în Recensământul din 1900. Transilvania, T. 
Rotariu – coord; M. Semeniuc; Mezei E., Editura Staff, f.l., 1999, p. 474-499. 

48 Satu Mare, IV, nr. 30, 1922, p. 3.

49 Ibidem.

50 Satu Mare, IV, nr. 52, 1922, p. 4; nr. 54, 1922, p. 1.
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din oraşul-reşedinţă de judeţ. La aceasta a contribuit, probabil, disconfortul resimţit 
de autorităţile civile locale cu prilejul serbării zilei Regelui, când au ales să asiste 
la serviciul divin oficiat în capela ortodoxă adăpostită în edificiul unei şcoli din 
localitate.51 Având suportul unor instanţe de la vârful piramidei statului, s-a reuşit 
includerea în proiectul de buget pe anul 1924, întocmit de guvernul liberal al ţării, 
a unei sume consistente pentru demararea lucrărilor de construire a unei biserici 
pentru ortodocşii din Sătmar.52

Chiar dacă nu a parcurs o etapă de organizare la scara celei desfăşurată în 
Biserica ortodoxă, greco-catolicismul a fost interesat la rându-i să-şi eficientizeze 
funcţionarea, căutând în acest sens o combinare mai potrivită a componentelor 
sale instituţionale. Scaunul mitropolitan din Blaj, vacant de la începutul anului 
1918, a fost ocupat, după complicate episoade de limpezire legislativă, de Vasile 
Suciu.53 Modificarea geografiei politice după Primul Război Mondial a prilejuit 
reansamblarea unor mai vechi structuri de autoritate ecleziastică ale provinciei 
greco-catolice româneşti. Integrate iniţial în auto-instituitul „Vicariat naţional 
român” cu sediul la Carei, cele 46 de comunităţi parohiale au revenit, din dorinţa 
suverană a pontifului roman, la eparhiile-mamă.54 Nu au lipsit pe tot parcursul 
acestei perioade planurile de extindere a reţelei ecleziastice sau de dinamizare a 
vieţii religioase prin înfiinţarea de noi centre diecezane.55

Dificil să se poziţioneze pe harta României întregite, Blajul a încercat să-şi 
prezerve rolul de capitală a greco-catolicismului şi de centru de cultură eminamente 
românesc. Cu toate că proximitatea de polul politic al ţării îşi avea avantajele sale. 
Proiecte precum transferarea reşedinţei mitropolitane la Bucureşti, ori dublarea 
infrastructurii ecleziastice cu o instituţie de rang similar în capitala României, aşa 
cum propunea al doilea proiect de concordat pus în pagină de Vasile Goldiş în a 
doua jumătate a anului 1920, s-au lovit cu duritate de opoziţia ierarhiei ortodoxe.56 
Nici planul fondării unei absolut necesare facultăţi de teologie în capitala Regatului, 
creionat în cadrul conferinţei episcopale din Blaj, din februarie 1919, nu a fost primit 
cu mai mare deschidere. Cu toate că nu a lipsit din evantaiul proiectelor legislative 

51 Unirea, XXXIII, nr. 32, 1923, p. 1-2.

52 Satu Mare, IV, nr. 44, 1922, p. 2; Unirea, XXXIII, nr. 45, 1923, p. 3.

53 Detaliile acestui episod, la L. Turcu, „În căutarea păstorului celui bun: instituirea 
mitropolitului Vasile Suciu” în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica (în curs 
de apariţie).

54 V. Ciubotă, Vicariatul naţional român din Carei, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 
1997, p. 11-19; I. Georgescu, Momente din viaţa Bisericii unite, p. 786; Unirea, XXIX, nr. 
35, 1919, p. 4; nr. 129, 1919, p. 4; nr. 130, 1919, p. 2; Cultura Creştină, VII, nr. 17-20, 
1918, p. 368; VIII, nr. 5-6, 1919, p. 125-126.

55 Cultura Creştină, VIII, nr. 1-2, 1919, p. 38; Unirea, XXIX, nr. 96, 1919, p. 1-2; nr. 106, 
1919, p. 2.

56 O. Bârlea, Biserica română unită, p. 91; M. Nóda, The Historical, Political and Ecclesiastical 
Background, p. 286.
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iniţiate cu frenezie în epocă, dezideratul educării în ţară a teologilor catolici de 
ambele rituri nu a putut fi dus la bun sfârşit.57 Şi totuşi, tendinţelor centralizatoare 
dirijate de la Bucureşti li s-a dat un răspuns pe măsură. Planurile de modernizare 
a infrastructurii urbei de la confluenţa Târnavelor, secondate de argumentul de 
ordin cultural-bisericesc (cu toate că concurenţa cu centrul ortodoxiei ardelene se 
simţea tot apăsat), ori de pledoaria în favoarea transformării Blajului într-o capitală 
de judeţ, în contextul regândirii geografiei administrative a ţării, sunt doar câteva 
exemple de rezistenţă la dibacele semnale acaparatoare transmise de la sud de 
Carpaţi.58 Sugestiv, Blajul a continuat să fie, an de an, centrul unor reverberante 
sărbători dedicate memoriei zilelor de 3-5 mai 1848.59 

Dar dincolo de multitudinea episoadelor de tensiune dintre ele, cele două 
denominaţiuni româneşti au fost puse în situaţia de a se confrunta cu probleme de 
aceeaşi natură, care şi-au găsit, adesea, soluţii similare. Prima dintre ele a fost cea 
generată de ampla reformă agrară pusă la cale în acele zile. Gândită ca o necesitate 
urgentă pentru a menaja frustările de tip social, dând, în subsidiar, şansa unei 
dezvoltări nestingherite exerciţiului naţional, laborioasa reformă agrară părea să 
creeze un cadru favorabil lărgirii zestrei funciare a Bisericii.60 Provocări mult mai 
serioase au adus instituţiilor ecleziale măsurile gândite în acei ani care ţinteau 
„cucerirea culturală”61 a provinciei transilvane. Nevoia acută de personal calificat 
în expansiva reţea de şcoli româneşti a găsit în preoţime un rezervor comod de 
recrutare a viitorilor dascăli. Cu toate că sarcina completării veniturilor preoţimii a 
fost îndeplinită, după cum s-a văzut, încă din primele luni ale guvernării româneşti, 
perspectiva transferului în zonele urbane şi, bineînţeles, un nivel superior al 
salarizării în instituţiile de învăţământ sau în tot mai cuprinzătorul aparat birocratic 
au reprezentat motive suficiente pentru ca funcţia sacerdotală să fie asumată cu tot 
mai mari rezerve.62 Dorinţa de a prezerva integritatea corpului clerical a cântărit 

57 Cultura Creştină, VIII, nr. 7-8, 1919, p. 170-171; IX, nr. 1-2, 1920, p. 57; nr. 3, 1920, p. 2; 
O. Bârlea, Biserica română unită, p. 100.

58 Unirea, XXIX, nr. 35, 1919, p. 1-2; nr. 47, 1919, p. 1; nr. 65, 1919, p. 1-2; nr. 158, 1919, 
p. 1; XXXIII, nr. 48, 1923, p. 1-2; nr. 50, 1923, p. 2-3.

59 I. Georgescu, Momente din viaţa Bisericii unite, p. 820. Valenţele istoriei festiviste, la D. 
Radosav, Teoria istoriei şi curentele istoriografice contemporane. Introducere, f.e., Cluj-
Napoca, 2002, p. 59-62. 

60 I. T. Berend, G. Ránki, East Central Europe, p. 86-89; I. Livezeanu, Cultură şi naţionalism, 
p. 19-21; E. Petrini, „Reforma agrară” în vol. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 
1918-1928, vol. I, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929, p. 297-298.

61 Octavian Prie, profesor la Academia Teologică şi la Liceul „Sf. Vasile cel Mare” din Blaj, 
ajuns ulterior secretar-general pentru Transilvania în Ministerul Instrucţiunii Publice, 
folosea această expresie referindu-se la necesitatea de a regândi poziţiile instituţiilor de 
cultură româneşti în raport cu cele străine: Unirea, XXIX, nr. 35, 1919, p. 1.

62 Unirea, XXIX, nr. 9, 1919, p. 1, nr. 16, 1919, p. 4; Cultura Creştină, VIII, nr. 13-20, 
1919, p. 294; IX, nr. 10-11, 1920, p. 259; I. Georgescu, „Academiile Teologice unite” în 
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decisiv în decizia episcopiei de Gherla de a introduce pedeapsa cu amendă pentru 
clericii care-şi abandonau enoria.63 Nici intenţiile impunerii monopolului statului 
asupra sistemului educaţional nu erau în măsură să îmbucure Biserica, cu atât mai 
mult cu cât decenii la rând ea singură şi-a putut asuma – până la un anumit nivel, 
e drept –, sarcina instruirii în limba maternă a coreligionarilor. Miza naţională 
atribuită instituţiilor de învăţământ în acei ani a privat Bisericile de ampla reţea de 
şcoli confesionale pe care le patronau, pierzând, odată cu acestea, posibilitatea de 
a amprenta în sens moral-religios educaţia tinerilor învăţăcei.64

Fără urmă de tăgadă, crudul război, a cărui lungă desfăşurare nimeni nu o 
anticipase, a dat un plus de vigoare sentimentelor religioase, dovedind încă o dată, 
la scară universală, vulnerabilitatea fiinţei umane.65 Subtil împletite cu cultul 
sfinţilor şi cu dorinţa personală de a reactualiza memoria lui Isus,66 pelerinajele au 
marcat recurent peisajul religios al epocii.67 La date fixe din calendar, spre centrele 
monahale din cuprinsul provinciei se îndreptau mii de credincioşi, manifestându-
şi devoţiunea faţă de sfântul celebrat. Mai cu seamă zilele consacrate sărbătoririi 
Fecioarei Maria erau tratate cu deosebit respect, la aceasta contribuind substanţial 
şi generalizarea unor practici pietiste, ca de pildă rugăciunile şi cântările cuprinse 
în Paraclisul Maicii Domnului, nu demult introdus în patrimoniul ritual greco-
catolic.68 Interesul de a cunoaşte nemijlocit nevoile credincioşilor şi de a intensifica 
pastoraţia i-a determinat pe ierarhii celor două Biserici, fără excepţie, să „ia la 
picior” eparhiile pe care le conduceau. Atent programatele vizitaţiuni canonice au 
reuşit să contureze înaltelor feţe bisericeşti o imagine clară a problemelor de la baza 
organizării ecleziastice şi să formuleze soluţiile adecvate.69

vol. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928, vol. II, Cultura Naţională, 
Bucureşti, 1929, p. 979. 

63 Curierul Creştin, IV, nr. 22, 1922, p. 126. Un astfel de caz a fost cel a lui Ioan Ilieşiu, paroh 
în Remetea, care a renunţat, la începutul anului 1923, la oficiul său, fiind amendat de 
instanţa bisericească cu suma de 250 lei: Curierul Creştin, V, nr. 2, 1923, p. 12. 

64 Köpeczi B. (ed.), Histoire de la Transylvanie, p. 627-629; I. Livezeanu, Cultură şi naţionalism, 
p. 60-63; P. Roşca, „Învăţământul primar ardelean” în vol. Transilvania, Banatul, Crişana, 
Maramureşul 1918-1928, vol. II, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929, p. 1030-1033. 

65 Cultura Creştină, VII, nr. 3-4, 1918, p. 60-61.

66 L. S. Cunningham, An Introduction to Catholicism, Cambridge University Press, Cambridge, 
2009, p. 58-59.

67 Unirea, XXXIII, nr. 17, 1923, p. 3; nr. 24, 1923, p. 3; nr. 29, 1923, p. 3; nr. 33, 1923, p. 3; 
nr. 36, 1923, p. 2.

68 Unirea, XXVIII, nr. 56, 1918, p. 3.

69 I. Georgescu, Momente din viaţa Bisericii unite, p. 801; Ş. Meteş, Biserica ortodoxă română 
din Transilvania, p. 762-764; Curierul Creştin, V, nr. 8, 1923, p. 43; Unirea, XXXIII, nr. 
21, 1923, p. 2-3; nr. 23, 1923, p. 2-3; nr. 26, 1923, p. 2; nr. 32, 1923, p. 3; nr. 33, 1923, 2; 
nr. 37, 1923, p. 3; nr. 38, 1923, p. 2; nr. 39, 1923, p. 2-3; nr. 41, 1923, p. 2-3.
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Încă de la începutul secolului, dar mai ales după finalizarea războiului, Biserica 
a fost nevoită să facă faţă unei noi provocări: mişcările neoprotestante.70 Nici cele 
două comunităţi ecleziale tradiţionale româneşti nu au fost absolvite de această 
crescândă ameninţare. Mai ales diecezele dispuse la fruntariile vestice ale ţării au 
fost nevoite să vegheze cu atenţie la turma credincioşilor lor. La Arad, de pildă, 
episcopul Grigorie Comşa s-a implicat direct în contracararea prozelitismului 
sectar, încurajând elaborarea de opuri catehetice care să servească la clarificarea 
adevărurilor fundamentale de credinţă.71 Dar nestatornicia credinţei din acele zile era 
pusă şi pe seama absenţei din casele credincioşilor a unei ediţii accesibile a Sfintei 
Scripturi. Asumată cu o oarecare întârziere de către înaltul cler, această chestiune 
a devenit o prioritate la finalul deceniului doi când, odată cu mişcările de populaţie 
produse atunci, ideile noilor curente religioase şi-au mărit frecvenţa, scoţând la 
iveală fragilitatea convingerilor religioase din rândul vastei mase a credincioşilor.72 
Dar pentru îndreptarea prejudicioaselor moravuri ale acesteia nu a fost de ajuns o 
preoţie bine instruită, conştientă de responsabilitatea la care o obliga oficiul său. 
Tulburări maligne precum analfabetismul, alcoolismul sau trândăvia puteau deveni 
curabile doar prin intervenţia energică a braţului secular. Pasional dezbătută în 
diverse cercuri, prohibirea comerţului cu alcool în duminici şi sărbători (sau chiar 
închiderea cârciumilor) a devenit, din aproape în aproape, un deziderat împlinit.73 
Doar dacă aceasta ar fi fost de ajuns pentru asanarea morală a unei societăţi.
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