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                         REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT: “RELAŢIA BISERICILOR 

ROMÂNEŞTI CU STATUL, ÎN TRANSILVANIA ŞI BANAT ÎNTRE  1848-1919”. 

 

 

      Am  decis să  studiem acest subiect care deşi, destul, de, vechi este extrem de actual  ,  şi  

prin felul cum s-au desfăşurat, aceste relaţii  au influenţat  foarte mult  parcursul istoriei. 

Deciziile şi chiar evenimentele desfăşurate atât  în primul mileniu cât şi în mileniul doi   au 

urmări şi pentru mileniul trei,  în special pe continentul European şi nu numai. 

      Am început prin a defini ce este biserica  şi ce este statul şi care este rolul fiecăreia în 

parte, in istorie. Trebuie precizat că am folosit mai multe  surse pentru  a defini biserica dar  

am insistat asupra definiţiei  biblice.  Aceeaşi sursă am folsit-o şi pentru a  vedea modelul de  

relaţie a bisericii cu statul cerută în primul rând de fondatorul bisericii Fiul lui Dumnezeu  

Iisus Hristos. De asemenea am folosit Dreptul Canonic  al Bisericii Ortodoxe Române,  care 

interzice implicarea episcopilor şi a clerului înalt  în politică  cu riscul de a fi cateriţi (excluşi 

din preoţie).  Desigur nici unul din cei ce se vor implica în  lupta politică a românilor din  

Transilvania nu a fost caterit, deşi au fost foarte mulţi.  Unii lideri religioşi   chiar au fost  

apreciaţi şi  elogiaţi nu pentru călcarea  dreptului canonic ci pentru  realizările politice   ale 

românilor din Transilvania ce au avut efect  pentru toţi    chiar şi până în zilele noastre,aşa 

cum este statutul organic şagunian.           Pentru a putea vedea şi    înţelege relaţia bisericii cu 

statul a trebuit să incepem cu apariţia acestui tip de relaţii in special după anul 312- 313  când 

creştinismul  devine in Imperiul Roman de atunci, o religie licită. Deoarece biserica  se 

dezvoltă in special în  două centre religioase mari, Roma şi Constantinopol,  se  deosebesc 

două tipuri de doctrine religioase  şi două tipuri de relaţii  cu statul, după cum urmează: 

           Pentru Biserica Bizantina devine caracteristic un tip de relaţie cu statul  ce se numeşte 

“Simfonia Bizantină” bazată pe scrierile lui Eusebiu şi Iustinian  din  secolul IV respectiv V-

VI,   în care   Împăratul este considerat înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ şi  trebuie tratat 

ca atare. În Biserica Romano-catolică, se dezvoltă  o relaţie  de subordonare reciprocă  a 

statului şi a bisericii , în concordanţă cu timpul şi   momentul diferit în care se petrece ; uneori 

dependentă şi de o conjunctură specifică. Această teologie este bazată pe Scrierile lui 

Augustin din vremea suveranului pontif, Ambrozie , secolul IV.       Iată  după  aproape 300  

ani , timp în care cele două instituţii erau în stare  de adversitate ,  păreau aproape 

ireconciliabile, în 312-313 devin mai mult decât colaboratoare,  se ajută reciproc, în special  la 

momente de interes fie al bisericii fie al statului.  
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         Pentru că in teritoriile şi în perioada istorică studiată au existat două biserici importante, 

cea ortodoxă şi cea greco- catolică unită cu Roma, am considerat că este necesar să prezentăm 

una din cele mai importante   influenţe care au ajutat la formarea bisericii greco-catolice şi 

anume “Mitul Bunului Împrat”,realizat şi influenţat de   Curtea Imperială la care se ataşează şi 

papalitatea de la Roma. Curtea imperială  a ştiut să folosească o trăsătură deosebită a unui 

popor, poporul român , care şi-a respectat întotdeauna suverani. Acestea împreună se folosesc 

de Clerul Românesc şi în special  de clerul înalt pentru  a realiza formarea  noii  biserici.  El 

se dezvoltă imediat ce Transilvania trece de sub administrarea Imperiului Otoman sub cea a 

Imperiului Habsburgic la sfîrşitul  secolului al XVI-lea şi inceputul  secolului  XVII. 

     Pentru  o trecere mai bună cît şi pentru un control mai bun  sub stapînirea habsburgilor,  

cât şi pentru o stăpinire mai eficientă  Curtea de la Viena foloseşte  ceea ce se numeşte   

“Mitul Bunului Împărat” în care clerul în deosebi clerul înalt are un rol deosebit de important. 

Cel mai adesea  este folosită elogierea  împăratului  în orice ocazie, în special în ocazii 

publice, cum ar fi nunţi boteze, înmormântări etc. În acelaş timp se crează o imagine de 

salvator  a împăratului  şi de binevoitor, în contrast cu dieta maghiară şi cu nobilimea 

maghiară în general.     Adesea se spunea că de la împărat pornesc legi , şi idei bune, dar dieta 

şi nobilii nu vor să le aplice. În parte aceste lucruri erau adevărare, dar era adevărat şi faptul 

că cei de la curtea de la Viena adesea erau cu mai multe feţe, prin faptul că una spunea 

împăratul în călătoriile sale prin Transilvania sau la diferite audienţe ce le oferea delegaţilor 

români şi alta era ce se aplica în practică.  Un motiv deosebit  al Imperiului  Habsburgic 

pentru care recurge la infiinţarea   bisericii greco-catolice unite cu Roma  a fost  de a dezbina  

pe românii din Transilvania cât şi de ai dezlipi de românii  fraţii lor  ortodocşi din celelalte 

două Ţări Româneşti,  Moldova şi Muntenia.   

          Pentru evidenţierea dezvoltării conceptului de relaţie a bisericii cu statul, vom urmări 

dezvoltarea creştinismului   in special în  zonele în care studiem acest subiect. 

         Creştinismul se dezvoltă separat în cele două centre , Roma şi Constantinopol,   în 

paralel cu   dezvoltarea celor două concepte distincte  evidenţiindu-se o luptă pentru întâietate  

ducând la  divergenţe ce se adâncesc treptat.  După secolul VIII se conturează o separare din 

ce în ce mai profundă până  la Schisma cea Mare de la 1054 cu rostire de anateme reciproce 

ale reprezentanţilor celor două biserici. Anatemele ce vor fi ridicate abia în  secolul XX.   

         Cît priveşte creştinismul din nordul Dunării în viitoarele teritorii  româneşti se dezvoltă 

un creştinism arondat Romei,  cu limba de liturghie latină iar   după  anul 800  prin 

dezvoltarea  Imperiului Bulgaro-Român se va decide introducerea slavonismului în liturghie 

şi apoi şi  în cancelaria ţăriilor de  la nordul Dunării cu un rol deosebit de  nefast  asupra 
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dezvoltării culturii şi naţionalismului românesc,aşa declară istorici precum  N.Iorga sau A.D. 

Xenopol, etc.  şi de asemeni  se decide dezlipirea  de Biserica Romei şi alipirea  de 

Constantinopol, aducând   influenţa  Bizantină în teritoriile româneşti. 

             Spre deosebire de acest  slavonism,  în Câmpia Panonică   se aşază cam în acelaşi 

timp unguri  veniţi din Stepele Asiei, ce se alipesc după încreştinare de Biserica Romei, având 

o influenţă destul de  mare în special în Transilvania şi Banat, zone vecine direct cu primele 

teritorii ungureşti. 

        Dezvoltarea  creştinismului  în teritoriile  româneşti  de studiat  nu se deosebeşte de   

creştinismul   din fiecare din Ţările româneşti în parte. Liderii bisericii  respectă  teologiile 

bisericii de care aparţin  şi  se aplică in mod  cit se poate de  corect, doctrinar uneori mai mult 

decât era nevoie. Vom da un exemplu adecvat. 

        In secolul XIV  se declansează  o răscoală în zona Bobâlna,  pentru că un episcop  

respectă teologia “Simfoniei Bizantine” şi nu se gândeşte la poporul lui nici la efectele ce le 

pot avea faptele sale, implicându-se în adunarea  dărilor către nobilii din acea vreme,  mărind 

până chiar de zece ori dările celor ce nu puteau plăti la timp, sau nu  vor să plătească, apoi 

rostea anateme asupra satelor ce nu-şi plăteau dările către nobili.  Aşa se declansează   

răscoala, de la Bobâlna, în 1437,  datorită implicării episcopului    şi  se crează un precedent 

periculos formându-se la două luni după încheerea răscoalei ,  acel “unio trium nationum,”  

prin care naţiunea română    pierde  orice drept politic şi social .  Românii devin iobagi în 

propia lor ţară şi  plătitori de biruri,  furnizori de soldaţi  pentru armata împăratului, şi 

eventual cultivatori de cereale şi lucrători de pământ, fără drepturi politice  în propria ţară, 

devenind  toleraţi în propria lor patrie. Cele Trei naţiuni (unguri , saşi  şi secui) cuceritoare şi 

minoritare devin privilegiate , membrii ai dietei, iar mai târziu religiile lor vor fi la fel   

privilegiate, pe când religia românilor majoritari   doar tolerată aşa cum erau şi românii ca şi 

popor, deşi erau majoritari.  

           Alte evenimente  importante ale perioadei se petrec şi în alte părţi, astfel în 1453 turcii 

cuceresc Constantinopolul şi  Moscova câştigă în importanţă  şi devine ceea ce se numeşte “a 

treia Roma”.   Constantinopolul pierde din importanţă  şi patriarhul ortodox preferă să rămână 

sub turci decât  o colaborare cu catolicii .  

          In secolul XIV apar primele idei reformatoare ale lui Jan Wiclif  profesor  la Oxford şi 

apoi   Jan Hus  profesor   la Praga a cărui influenţă ajunge până in Transilvania unde se 

realizează primele traduceri  în limba română, a cărţilor  sfinte în special din Vechiul 

Testament, şi se scriu mai multe cărţi  de asemeni în limba română. După cele petrecute şi 

precizate  mai înainte,  în secolul XVI  prin reforma religioasă  din vest,   Transilvania este 
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printre primele ţări unde reforma religioasă   este acceptată . Astfel unul din principiile 

reformei este  de a se putea predica in limba maternă a poporului şi  de a putea înţelege ce se 

vorbeşte. Astfel  şi poporul român din Transivania avea primele  cărţi  în limba maternă, 

limba română, prin care se continuă dezvoltarea ei ,  ceea ce ajută la formarea şi la trezirea 

conştiinţei naţionale. 

      Până la  reforma religioasă,  un  eveniment foarte    important în istoria  Ţărilor Române,    

este realizarea unirii, celor trei ţări româneşti,  în vremea lui Mihai Viteazu,   la sfârşitul 

secolului  XVI şi începutul secolului XVII     când    realizează   câteva lucruri deosebite 

pentru  poporul român din Transilvania. Se decide  scoaterea preoţilor români din iobăgie, 

scutirea de taxe, se înfiinţează mitropolia de Alba-Iulia şi se numeşte  un mitropolit, etc. 

      Următorul eveniment din istoria   Ardealului  este  trecerea ei de sub dominaţia  Otomană 

sub  dominaţia  Habsburgică, la sfârşitul  secolului al XVII-lea şi începutul secolului al 

XVIII-lea. Imperiul Habsburgic  doreşte realizarea unor lucruri avantajoase  pentru imperiu.   

Imediat după  acest  lucru  se declanşează      procesul de   lămurire a   românilor pentru    

trecerea   la   catolicism.,fiind avantajate  de faptul că   românii sunt toleraţi şi  subjugaţi  şi 

imperiul vine cu diferite promisiuni de eliberare a românilor din starea in care erau, făcând 

atractivă promisiunea casei imperiale de la Viena. Reforma religioasă pătrunsă în Transilvania 

face ca ortodocşii să  aibă un superintendent  prin care se  relizează  mai întâi    mult discutata 

“calvinizare” a ortodoxiei, se introduce limba română în biserică şi  se tipăreşte  mai multă 

literatură  în limba română de asemeni se cere preoţilor ortodocşi să renunţe la multele 

superstiţii ce se practicau şi se învăţau atunci.       

        Concomitent cu acest lucru , Curtea de la Viena,  declanşează    un proces    prin care  se  

doreşte    formarea pentru împărat a unei imagini de salvator universal    prin cultivarea a ceea 

ce se numeşte “Mitul Bunului Împărat”,  prin care,    clerul românesc,  în special,  clerul înalt, 

are de îndeplinit un rol deosebit  de important, prin apelarea  la  conştiinţa poporului român,   

prin toate ocaziile   in care putea  să se elogieze, împăratul ,  vrând  să se  ridice  imaginea  

împăratului la cel mai înalt   rang  şi   astfel să se considere, că împăratul este  salvatorul 

tuturor naţiunilor din imperiu.   

           Prin , Biserica greco-catolică formată  astfel se  deschid   uşile  pentru tinerii români să 

studieze   în universităţile din vest.  Absolvenţii acestor universităţi  se întorc în Transilvania  

şi constituie Şcoala Ardeleană prin  care se contribuie   mult   la dezvoltarea,  conştiinţei 

naţionale la românii  din Transilvania.  

         Liderii religioşi in special ai  bisericii  greco catolice se detaşează   ca şi lideri politici, în 

special episcopul Ioan Micu Klein  ,  face numeroase drumuri la Viena pentru a duce  petiţiile  
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românilor  impăratului  de la Viena. Trist este că toate aceste  drumuri au rămas fără nici un 

rezultat,  deoarece  împărătul este deosebit de abil să  promită şi să nu facă nimic. Prin 

cultivarea Mitului Bunului Împărat,  Curtea de la Viena  face în aşa fel  ca vinovăţia  să cadă  

asupra nobililor şi Dietei Transilvănene, care sunt  acuzaţi că ei nu vor să aplice hotărîrilor de 

la Viena,  favorabile românilor.     Astfel se creaza o situaţie interesantă   prin care  poporul 

român  este  intre împărat şi  nobilimea şi dieta  din Transilvania.  

          Intre timp ortodoxia română trece sub jurisdicţia Carloviţului. Astfel românii din 

Transilvania sunt asupriţi social şi politic pe de o parte de Habsburgi iar religios de sârbi.  La 

episcopiile din Transilvania şi Banat sunt numiţi episcopi sârbi până la inceputul secolului al 

XIX  cind este numit un episcop român dar căruia i se cer anumite lucruri (19 puncte pe care 

trebuie să le respecte). Cerinţa de bază era de a nu împiedica pe nimeni să treacă la uniaţie, 

adică din biserica greco-ortodoxă în biserica greco-catolică unită cu Roma. 

          La inceputul secolului XIX  după moartea episcopului român , în  1845  este trimis ca şi 

vicar general la Sibiu,  Andrei Şaguna. La biserica română  greco-catolică unită cu Roma 

episcop era Ioan Lemeni.  În 1845  Şaguna trimis în Transilvania iar în 1848 este ales ca şi 

episcop de către Curtea de la Viena şi apoi   hirotonit,  ca şi episcop, în 1848 puţin înainte de 

revoluţia de la 1848 Din acest moment istoria politică şi religioasă a Transilvaniei se leagă în 

primul rând de activitatea lui Andrei Şaguna. La 1848,  după hotărârile luate la Blaj,  se trimit 

două  delegaţii una la Cluj la Dietă şi una la Viena la Împărat. Aceste delegaţii sunt  Conduse 

de cei doi episcopi din Cluj  , Ion Lemeni era liderul delegaţiei de peste130 de persoane, iar la 

Viena, conducătorul delegatiei a fost episcopul  Andrei Şaguna .   Atât Lemeni cât şi Şaguna 

nu îşi duc la îndeplinire misiunea primită la Blaj, de asemeni calcă jurământul depus la Blaj, 

călcând şi jurămâmtul depus tot la Blaj. Astfel Lemeni trimes în fruntea unei delegaţii de 130 

de persoane,   votează unirea Transilvaniei cu Ungaria în loc să lupte împotriva ei aşa cum a 

fost trimes , iar A. Şaguna se alătură comisiei regnicolore ce va aplica unirea Transilvaniei cu 

Ungaria, în loc să lupte pentru  realizarea unirii Transilvaniei cu Ungaria. Ambii episcopi 

transpun în practică  teologia  desprinsă din  “Simfonia Bizantină”,  în detrimentul  românilor 

din Transilvania. Ambii episcopii calcă  jurământul,   depus la Blaj.   

         În tot acest timp un alt lider  al revoluţiei de la 1848,  Avram Iancu duce un război civil  

în toată regula cu armatele maghiare  care doreau alipirea cu orice preţ a Transilvaniei la 

Ungaria, aşa cum au votat-o în dieta de la Bratislava din 1842. În acest război  ungurii   omoră 

mulţi români din satele transilvănene,  şi aduc teroarea în multe sate româneşti nu numai din 

zona moţilor ci  şi în toată Transilvania. Vitejia moţilor lui Iancu , este evidentă şi armatele 

lui, în care  erau   mulţi comandanţi proveniţi din preoţi,   îi face pe unguri să se retragă . Când 
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împăratul austriac îi aduce pe ruşi pentru a înfrânge revoluţia de la 1848,   ungurii  capitulează  

la Siria iar astfel revoluţia maghiară de la 1848 din Ungaria, ia sfârşit.  

         Cele două confesiuni  româneşti şi liderii lor folosesc din plin relaţia cu  statul  în primul 

rând pentru a schimba  statutul social si politic al românilor  şi luptă pentru a reinfinţa   

mitropolia greco- catolică, cu sediul la Blaj,  care este acceptată  şi se formează  mai întii în 

1853 pentru biserica  unită cu Roma, cu sediul la Blaj.     În 1864 Ortodoxia  din Transilvania  

primeşte dreptul de a  reînfiinţa  Mitropolia Ortodoxă  cu sediul la Sibiu şi mitropolit este 

numit Andrei Şaguna, iar după aproape 10 ani  se formează noul statut de organizare   şi 

funcţionare al Ortodoxiei , care avea să fie cea mai mare realizare   a  biserici ortodoxe 

române din Transilvania . Este cel mai modern statut,din toate bisericile ortodoxe din acea 

vreme.     Statutul  şagunian,   este folosit şi azi în biserica ortodoxă româna ,  cu mici 

midificări. 

         Şederea lui Şaguna la conducerea ortodoxiei române din Transilvania ,  este  benefică 

pentru români prin deschiderea a peste 800 de şcoli confesionale româneşti ,  un  gimnaziu la 

Braşov şi la Brad, institutul Teologic- Pedagogicde la Sibiu.  Se traduc şi scriu multe cărţi , 

manuale teologice şi de altă specialitate. Se formează Asociaţia Transilvăneană pentru 

literatura şi cultura poporului  român (ASTRA). Şaguna  luptă pentru  apariţia ziarului  

Telegraful Român în 1853. Şaguna face foarte multe drumuri  la Viena la împărat  unde avea 

o trecere deosebită, ducând diferite  memorii de protest şi  cerere de revenirea şi emanciparea 

românilor  cu scopul de a  revenii la drepturile normale ale poporului român transilvanean , să 

fie considerat a patra populatie receptă din Transilvania . Aproape în toate situaţiile 

solicitările lor nu au fost satisfăcute şi împlinite. 

         În această perioadă biserica  greco catolică are probleme deosebite prin dorinţa Romei, 

sprijinită de casa Imperială de la Viena,  de a se trece la catolicizare completă, a Biserici 

româneşti,  in special după conciliul din 1870-1871  cînd se  adoptă   infailibilitatea  Papei ,  

in domeniul de conduită şi morală. Se decide acţiunea iezuiţilor  în lupta de catolicizare a 

teritoriile  care au trecut sub religiile reformate.   . Acesta fiind unul din mijloacele  de 

incercare de  recuperare a teritoriilor  cucerite de  reforma religioasă   de  la ortodoxi, prelaţii 

ortodocşi respectau cu stricteţe  regula “Simfoniei Bizantine”,  Relaţia cu Viena şi  Pesta  în 

acest secol  are diferite aspecte deoarece  relaţia cu guvernul maghiar şi   Viena, era foarte 

importantă pentru emanciparea poporului român. 

         După formarea dualismului austro-ungar  in Ungaria şi Transilvania  apare o nouă 

confesiune  religioasă    din grupul protestanţilor , anume confesiunea Baptistă care revine la 

principiile   bisericii din primul veac, cit şi la conceptiile confesiuni mai radicale  a 
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reformatorilor, numiţi   anabaptişti, punând accentul pe botezul la maturitate, numit şi Botezul 

Credinţei.    În  relaţia cu statul au o doctrina prin care susţin  separarea totală  a bisericii de 

stat  cu excepţia împlinirii   cerinţelor biblice  prin care se  cere   credincioşilor  să se roage 

pentru autorităţi.  Credincioşii trebuie să-şi plătească taxele , şi să respecte statul , făcând o 

diferenţă radicală faţă de doctrinele confesiunilor majoritare tradiţionale ortodocxia şi greco-

catolicii uniţi cu Roma. Confesiunea baptistă primeşte recunoaştere oficială prin legea XLIII 

din 1895 şi apoi  recunoaştere deplină  ca şi cult legal în 1905  prin circulara 77 092  situaţie 

ce o are  şi în momentul   unirii  cu  Regatul României, la 1decembrie 1918.    

     După realizarea dualismului Austro-Ungar din 1866-1867,  se declanşează imediat un 

proces de maghiarizare a tuturor   popoarelor nemaghiare din confederaţia Austro-Ungară, 

deşi încă de la începuturile stăpâniri ungare în Transilvania românii erau majoritatari ca şi 

populaţie , aproximativ 60% din populaţia Ungariei. Unguri erau minoritari în propria lor ţară 

. Cu toate acestea erau cei care conduceau şi decideau în toate problemele interne şi influenţau 

şi deciziile  externe a federaţiei Austro-Ungare. Lupta  poporului român pentru  menţinerea  şi 

dezvoltarea limbii române şi formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale ,  se adânceşte odată 

cu trecerea timpului.  Treptat conducerea  Transilvaniei este preluată de oameni politici  de la 

clerici, iar la sfârşitul secolului XIX , în special de către Partidul Naţional Român. PNR   în 

1892 scrie   un memorandum semnat de mai mulţi lideri   politici ai P.N.R., în care este 

criticată politica guvernului maghiar, faţă de poporul român  şi este arată starea în care a fost 

adusă naţiunea română din Transilvania prin politica  ungurescă după 1865-1866, de  la  

formarea Federaţiei Austro-Ungară.  Toate acestea  irită guvernul de la Budapesta care decide 

să   deschidă un proces împotriva memorandiştilor  pe care îi  arestează, după un proces 

nedrept . Această situaţie  declanşează protestele  românilor de la Bucureşti şi a studenţilor 

români originari din  Transilvania ajunşi în  universitaţile străine din Vestul Europei . Aşa se   

ajung să fie cunoscute prigoanele  ungurilor  pentru naţiunile nemaghiare  în special asupra 

românilor. Acest proces nedrept este cunoscut şi condamnat  aproape în toate ţările 

democratice, care intervin pentru eliberarea arestaţilor. În special intervine regele Carol al 

României  ceea ce face ca după aproximativ doi ani de detenţie memorandiştii să fie  eliberaţi. 

În toate aceste acţiuni românii transilvăneni demonstrează maturitate şi o ridicare a conştiinţei 

naţionale  demnă de un popor cu o istorie milenară, chiar dacă a fost plină de suferinţe şi cu 

mari asupriri din partea diferitelor imperii dominante.  

         În toate aceste lupte    biserica greco-ortodoxă,   este supusă  unor lovituri puternice:  nu 

a fost suficientă dezbinarea de la 1700, cu formarea bisericii greco-catolice, unite cu Roma,    

ci se încearcă o altă dezbinare prin  dorinţa de a se alipi la    Biserico Catolică  Ungară.    Se 
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încearcă formarea unei noi mitropolii unite maghiare dar cu biserici româneşti, deoarece 

greco-catolice erau doar câteva biserici maghiare, la Haidudorog. urmărindu-se aceleaşi 

lucruri,    adică  dezbinarea poporului român din Transilvania şi un control cît mai bun al 

românilor  prin biserică,  cât şi o maghiarizare cât mai profundă sperându-se la victorii cât mai 

mici pentru  români în lupta împotriva maghiarizării.                         

         La sfârşitul secolului XIX la biblioteca Universitaţii din Budapesta, istoricul  N. 

Densuşianu găseşte actul  original al unirii,   printre  actele iezuitului Heveneşi  de  la unirea 

cu Roma ,din 1700.     Acesta era diferit în limba română faţă de versiunea latină şi condiţiile 

uniri erau altele in româneşte decât în latină .  Densuşianu demonstrează perfidia călugărilor  

iezuiţi şi declară el că, de fapt, nu a fost o unire ci doar o alipire la biserica Romei. Biserica 

greco-catolică va trece prin momente dificile  datorită luptei  bisericii Romei  de a impune o 

catolicizare cît mai avansată  , situaţie acceptată  şi de  clerul înalt român, al bisericii greco-

catolice româneşti  unite cu Roma, dar neacceptată de intelectualii ardeleni atât ortodocsi cât 

în special greco-catolici, iar mai târziu nu a fost acceptată nici de o parte a episcopilor români. 

         Anacronismul dualismului Austro-Ungar îşi dovedeşte  inutilitatea . Atunci când  după 

aderarea României la Tripla Alianţă  se încearcă reglementarea relaţiei guvernului maghiar  cu 

conducătorii  românilor din Transilvania   sperând că  România nu va intra în război contra 

Austro-Ungariei,  totul se dovedeşte ineficient datorită aroganţei guvernului de la Budapesta,   

ce nu vrea să cedeze nici o concesie faţă de cererile românilor  reprezentate de conducătorii 

P.N.R.  

         Ortodoxia română din Transilvania cât şi liderii bisericii greco-catolice se dovedesc 

împlinitori deosebiţi ai Teologiei Simfoniei Bizantine.  Statul si reprezentanţii lui,  contează, 

pentru clerul acestor biserici,  uneori mai mult decit  poporul român şi cerinţele sale. Astfel 

unii episcopi susţin mai mult guvernul de la Budapesta decât  poporul pe care îl păstoresc. De 

exemplu episcopul, Mangra cu episcopul Papp de la Arad şi  Miron Cristea de la Caransebeş 

semnează o scrisoare de protest  împotriva intrări trupelor româneşti în Transilvania  la 1916, 

prin aceasta ei spun că patria lor (Austro-Ungaria) pentru ei este mai importantă decît sunt 

fraţii lor români din REGATUL României.   Astfel ei cheamă poporul român transilvanean la 

luptă împotriva armatei regatului României, deci contra fraţilor lor. Protestul lor şi telegrama 

o publică în Telegraful Român din august 1916. Datorită respectări  teologiei “Simfoniei 

bizantine” la  mitropolitul şi episcopul Mangra  se produce o schimbare ciudată de atitudine, 

din lider al Partidului Naţional Român de după arestarea memorandiştilor, ajunge să fie un 

susţinător fervent al guvernului de la Budapesta. În 1918 când trupele româneşti eliberează 
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Budapesta de armetele germane şi alungă guvernul bolşevic instalat acolo, Mangra se afla la 

Budapesta. 

          În urma efectelor devastatoare ale primului război mondial,  intreg teritoriul locuit de 

români este eliberat.  Încheerea războiului aduce cu sine obligatoriu  unirea tuturor teritoriilor 

locuite de români într-un singur stat suveran  Regatul României.  Comitetul Român de 

conducere a Transilvaniei decide  ca la 1 decembrie 1918 să se adune  la Alba-Iulia toţi 

românii ardeleni   unde se va hotărâ unirea pentru totdeauna cu  Patria mamă. Culmea 

duplicităţi clerului ortodox înalt  se dovedeşte prin  doi dintre episcopii care au semnat 

scrisoarea de protest  împotriva intrării trupelor române in Transilvania, I. Papp de la  Arad şi 

Miron Cristea de la Caransebeş. Aceştia se duc şi ţin cuvintări la adunarea de la Alba-Iulia   şi 

vorbesc despre măreaţa zi a unirii. La această mare zi a românilor  ,ţin cuvîntări, episcopul 

Miron Cristea iar episcopul greco-catolic  I. Hosu  va citi proclamatia de unire  a Transilvaniei 

cu  regatul României. Credem că trebuie să învăţăm lucruri importante despre relaţia bisericii 

cu statul care sunt valabile si azi: - documentul de baza pentru toate aspectele bisericii este 

Sfânta Scriptură , iar orice alte teorii nu sunt benefice pentru relaţia biserici cu statul, de fapt 

nu sunt benefice  pentru nimic din viaţa bisericii.  

- Lucruri care astăzi sunt mici pot să se  

dezvolte in timp şi pot avea efecte devastatoare în decursul anilor, de aceea nu trebuie 

deschisă uşa la nimic ce nu este corect , pentru a nu culege consecinţele  pentru mulţi ani (aşa 

cum am văzut cu episcopul Gh. Lepeş la Bobâlna în 1437), 

Duplicitatea unor oameni , indiferent cine ar fi ei trebuie evitată pe cît posibil. 

- unirea poporului român într-o singură patrie s-a realizat  prin multă jertfă chiar dacă  nu a 

fost sprijinită aşa cum trebuia  de uni reprezentanţi ai bisericii, 

                                                         - este un Stăpân al istoriei care a stabilit cîteva principii 

minimale în relaţia dintre popoare , principii pe care în mod special bisericile ar trebui sa le 

afirme , să la susţină , să le apere , să le pună în practică în viaţa oamenilor şi în special a celor 

credincioşi, principii pe care le găsim doar în scrierile sfinte din biserica primară. 

                                                            - o contribuţie de seamă la dezvoltarea  gândirii  şi a 

libertăţilor religioase , a revenirii la învăţăturile doctrinare biblice primare au fost aduse de cei 

ce au adoptat ca şi bază a învăţăturii lor doar Sfânta Scriptură. 

         Putem constata că relaţiile bisericii cu statul se desfăşoară având la baza o teologie 

stabilită incă in primi ani de după 312-313 când biserica, creştină devine religie licită (legală),  

până cel mai târziu în secolul V. Această  relaţie a bisericilor se va abate de la cele stabilite în 

secolul I al biserici , de către fondatorii creştinismului  şi este dependentă de imperiul cu care 
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se relaţionează încă din vremea aceea. Se poate constata că în decursul anilor aceste relatii au 

adus beneficii sau deservicii atât pentru biserică cât şi pentru stat, sau poporul component fie 

al statului  sau al  bisericii, dependent de desfăşurarea evenimentelor vremii. După 1848,  în 

zonele studiate am arătat cum “Simfonia Bizantină” este aplicată în special de către clerul 

înalt al celor două biserici româneşti din Transilvania si din Banat, cu efecte benefice mai 

mult pentru acest cler, mai puţin pentru masele de oameni componenţi şi ai statului şi ai 

bisericilor româneşti. 

         În acelaşi timp vom observa un comportament aproape constant la reprezentanţii casei 

imperiale de la Viena , şi anume faptul că ştiu foarte bine să promită foarte multe lucruri şi să 

împlineacă foarte puţin din ceea ce au promis, în relaţia cu bisericile respective.  

         Putem totuşi să arătăm şi momente de reuşită în aceste relaţii , în timpul episcopului şi 

patriotului Ioan Micu Klain , sau mai târziu în vremea lui Andrei Şaguna.  

         Trebuie să spunem că din păcate a existat şi acea duplicitate la clerul celor două biserici, 

care a adus deservicii bisericilor şi poporului român din Transilvania şi din tot Ardealul. 

Putem aminti aici episcopi, Ioan Bob, Ioan Lemeni,  arhiepiscopul Şaguna, Vancea, Mangra,  

I.Papp, M.Cristea, ultimi trei se opun intrări trupelor româneşti în Ardeal în  august 1916 şi 

susţin situaţia statală a Austro-Ungariei de atunci, dar ulterior  I.Papp şi Miron Cristea, 

participă la Alba-Iulia ,  cu mare evlavie la  unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 

1918.şi au cuvintări , de data aceasta favorabile atât uniri celor doua provincii româneşti cit şi 

elogiează armata română participantă la război.  

         Am scos în evidenţă şi faptul că în această perioadă apar confesiuni noi în teritoriile 

studiate, care revin la învăţăturile si principiile scripturale din secolul I, atit în principiile de 

credinţă cât şi în relaţia cu statul , şi anume confesiunea baptistă care susţine ştiinţa de carte a 

fiecărui cetăţean  şi posibilitatea de a studia singur scrierile Sfinte, (Biblia) .Susţine un raport 

cu statul similar cu cel din secolul I-II, imediat de după formarea biserici creştine. De asemeni 

baptişti au fost cei  care  , prin liderii lor , încă de la inceputul existenţei sale din 1620, au 

propus şi au luptat pentru libertatea de conştiinţă şi egalitatea tuturor oamenilor atât în faţa 

legii cât şi unul faţă de altul. Aceste principii au rămas până în ziua de astăzi şi sunt susţinute 

în tratatele internaţionale şi în convenţiile privind drepturile şi libertăţile omului  din punct de 

vedere religios, civil, politic. etc.   
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CUVINTE CHEE DIN LUCRARE:      biserică, stat,  imperiu,  episcop, sinod, conciliu, 

împârat,  preot, ziar,   regat, stat,  iobagi,  revistă,  unire,  armată , revoluţie,   rege, guvern, 

Roma, unguri, români, mitropolie,  episcopie, episcop,  mitropolit , partid,  lideri politici, 

protest, nobili,  guvern,   parlament, călugăr iezuit, război, revoluţie, proces de maghiarizare, 

şcoală, “Simfonie Bizantină”, memorandum,  memorandişti, proteste, naţiune,  naţionalism, 

Mitul Bunul Împărat.      
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