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 Pentru reliefarea rostului întocmirii tezei de faţă este desigur necesară trecerea în 

revistă, pas cu pas, a demersului istoriografic întreprins. De asemenea, prin recapitularea 

pe scurt a fazelor şi momentelor întocmirii sale, precum şi a structurii şi componenţei sale 

ideatice, putem să evidenţiem în mod concret ceea ce ea aduce nou în câmpul cunoaşterii 

şi cercetării istorice actuale din România. Din punctul de vedere al problematicii sale de 

bază, ea constituie în mod evident, o primă sinteză de acest tip, dedicată în principal 

comunităţilor româneşti greco-catolice din Statele Unite ale Americii, respectiv atât 

reconstituirii momentului apariţiei primelor biserici parohiale şi a parohiilor adiacente, 

inclusiv a momentului constituirii Episcopiei Greco-Catolice aferente, cât şi a evoluţiei 

lor în timp, până aproape de stricta actualitate.  

Apoi, din punct de vedere metodologic, ea constituie şi un demers istoric înnoitor, 

tributar şi investigării surselor documentare diferenţiate şi subiecţilor istorici aflaţi încă 

în viaţă (personalităţi ale Bisericii Greco-Catolice Române din America, de la Roma, sau 

din România sau membri de rând ai comunităţii religioase respective), într-o manieră 

sensibil modernizată, comparativ cu pozitivismul strict.  

Nu este desigur de eludat faptul că deschiderea temporală a studiului întreprins 

este deosebit de mare, întinzânu-se pe aproximativ două secole, ceea ce a dat substanţă 

muncii istorice depuse şi a permis circumscrierea unei concepţii de ansamblu, 

reprezentative, asupra istoriei acestor comunităţi de emigranţi români, precum şi 

creionarea unor concluzii realmente capabile să redea adevărul istoric referitor la ele, 

verificate pe durata lungă a istoriei. 

Capitolul I, intitulat Emigrarea românilor greco-catolici din Transilvania în 

Statele Unite ale Americii, surprinde îndeosebi cauzele fenomenului de emigraţie 

amintit, precum şi dimensiunile sale sociale, fiind întocmit îndeosebi pe baza 

istoriografiei anterioare a subiectului şi pe cercetarea unor surse documentare. S-a scris 

deosebit de mult pe tema respectivă, dar în lucrarea de faţă accentul cade pe raporturile 

dintre emigranţi şi Biserică, nu pe problemele sociale implicate de fenomen. 

Subcapitolele sale sunt: 1. Biserica Greco-Catolică din America, referitor desigur la 
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generalităţi introductive, în care se prezintă şi situaţia celorlalţi emigranţi greco-catolici 

(ruteni unguri, ucrainieni etc.), organizaţi înainte de constituirea primelor biserici greco-

catolice române; 2. Organizarea parohiilor româneşti greco-catolice din Statele Unite 

ale Americii, prin care se circumscrie doar fugitv şi cu rol introductiv momentul 

întemeierii unor parohii şi biserici parohiale ale comunităţile respective de emigranţi 

români, subiectul fiind reluat şi amplificat în capitolul al II-lea; 3. Implicarea Mitropoliei 

Greco-Catolice a Blajului în organizarea credincioşilor, subcapitol în care se prezintă 

provocarea la care a fost supusă Mitropolia Greco- Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş de 

a-i organiza pe credincioşii săi aflaţi la o aşa de mare distanţă, dându-se importanţă 

deosebită, pentru prima dată în instituţia amintită, conceptului de preot misionar, 

organizându-se chiar şi burse speciale pentru preoţii misionari în America, pregătiţi sub 

patronajul Congragaţiei De Propaganda Fide de la Roma. Implicarea Mitropoliei 

blăjene în probleme credincioşilor greco-catolici din America nu s-au încheiat o dată cu 

trimiterea primului preot Epaminonda Lucaciu, ci a fost preocupată în permanenţă de 

viaţa şi nevoile spirituale ale credincioşilor emigranţi, trimiterea de preoţi în vederea 

păstoririi acestora fiind una din priorităţile forurilor clericale blăjene şi ale Episcopiilor 

sufragane. Astfel, au fost trimişi cei mai buni preoţi (celibatari, văduvi sau secretari) pe 

care îi avea Mitropolia. Unul dintre aceştia, Alexandru Nicolescu, a ajuns, la întoarcerea 

din misiune, Episcop al Lugojului şi apoi a fost ales chiar Mitropolit al Blajului. S-a mai 

prezentat şi tabloul preoţilor după 1948, când Biserica din America a fost ajutată de către 

Misiunile Greco-Catolice din Europa, America de Sud, până la crearea propriei 

Episcopii în anul 1983.  

Cu al doilea capitol se începe tratarea istorică masivă a problematicii, prin 

reconstituirea factologică, evenimenţială a unor momente cheie ale întemeierii şi 

evoluţiei, benefice sau uneori, mai puţin benefice, a organizaţiilor bisericeşti greco- 

catolice ale românilor emigraţi în Statele Unite ale Americii. Astfel, al doilea capitol, 

deosebit de substanţial, al lucrării de faţă se intitulează: Parohiile greco-catolice 

româneşti din America (1905-1990).  

Subcapitolele sale se referă la istoricul componentelor principale ale Bisericii 

Greco-Catolice româneşti din Statele Unite ale Americii, abordarea fiind desigur una 
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sintetică, dar şi analitică, pe anumite faze evolutive, urmărindu-se surprinderea 

elementelor particulare, din trecutul acestor componente de bază ale Bisericii. 

Se surprind în istoricul parohiilor unele aspecte cu totul noi, nouă celor din „lumea 

veche”, de exemplu, faptul că Biserica era construită de către o comunitate şi odată cu 

dispariţia (asimilarea comunităţii de către mediul american), Biserica era vândută, 

conform mentalităţii americane, sau, în alte cazuri, comunitatea pleca spre alte zone, în 

căutare de lucru, vindea vechea Biserică şi construia altă Biserică în locul în care se 

stabilea. Un alt caz, ar fi, cel în care Biserica, pentru a fi construită, s-au împrumutat 

bani, iar nemaiputându-se înapoia suma, lăcaşul a fost vândut. De aceea, istoricul 

parohiilor ne prezintă una, două, sau chiar trei Biserici construite de către aceeaşi 

comunitate, păstrându-se Hramul, dar schimbându-se locaţia. Ca o particularitate, 

impusă de mediul american, comunitatea era cea care asigura salariul preotului, 

întreţinerea Bisericii etc., şi de aceea în istoricul fiecărei parohii sunt trecute donaţiile în 

bani făcute de fiecare persoană, pentru bunul mers al parohiei.  

În ordinea lor, aceste subcapitole ale capitolului al II-lea sunt, pentru prima 

diviziune mai mare (II. 1.) Dieceza de Cleveland: conţinând generalităţi, dar şi date 

particulare, referitoare la organismul bisericesc amintit, cu următoarele subdiviziuni:1. 

Parohia „Sfânta Elena”, Cleveland, Ohio; 2. Parohia “Preasfânta Treime” din 

Cleveland, Chesterland, Ohio; 3. Parohia „Sfântul Vasile”, Lorain, Ohio.  

Menţionăm că prima parohie românească s-a constituit în această Dieceză de 

Cleveland, Arhiepiscopul Romano-Catolic al Diecezei i-a ajutat mult pe români cu bani 

pentru construirea bisericii, fiind practic urmat de toţi ceilalţi Episcopi Romano-Catolici 

din celelalte Dieceze, în sprijinirea înfiinţării parohiilor Greco-Catolice Române. 

Cea de-a doua diviziune mare a celui de-al doilea capitol al lucrării, intitulat 

Dieceza de Detroit (II. 2) se referă la organizarea şi istoricul diecezei amintite şi are 

următoarele subdiviuni, la rândul său: 1. Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din 

Detroit; 2. Parohia „Sfânta Maria” Dearborn, Michigan.  

Al treilea despărţământ mai mare (II. 3) al celui de-al doilea capitol este, în mod 

natural, Dieceza de Erie, cu subdespărţămintele sale: 1. Parohia „Sfântul Ioan 

Botezătorul” din Sharon Pa; 2. Parohia „Sfântul George”, Erie, Penna. 
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Al patrulea despărţământ al capitolului al II-lea (II. 4.) se referă la Dieceza de Fort 

Wayne, care are în componenţă: 1. Parohia „Sfântul Nicolae” East Chicago; 2. Parohia 

„Sfântul Dumitru”, Indiana, Harbor; 3. Parohia „Sfânta Maria”, Gary, Indiana.  

A cincea secţionare mare a celui de al II-lea Capitol (II. 5.), intitulată Dieceza de 

Pittsburgh, are referiri la: 1. Parohia „Sfânta Maria”, McKeesport şi 2. Parohia 

„Sfântul Iacob” din Pittsburgh.  

Altă secţiune succesivă a capitolului (II. 6.) o reprezintă Dieceza de Rockford, cu 

subdiviziunile: 1. Parohia „Sfântul Mihail Arhanghelul” din Aurora, Illinois;2. Parohia 

„Sfântul Gheorghe”, Aurora, Illinois.  

Altă secţine a Capitolului al II-lea (II. 7.) se referă la Dieceza de Trenton cu 

parohiile adiacente: 1. Parohia „Sfântul Vasile” din Trenton, New Jersey şi 2. Parohia 

„Sfânta Maria” din Robeling.  

Altă subsecţiune, a 8-a a aceluiaşi capitol (II. 8.) conţine referinţe la Dieceza de 

Altoona, cu o singură parohie, arondată: Parohia „Sfânta Maria” din Scalp-Level, 

Pennsylvania. 

Secţiunea a noua a Capitolului al II (II. 9.) are în atenţie Dieceza de Youngstown, 

cu parohiile din subordine: 1. Parohia „Sfânta Maria” din Youngstown; 2. Parohia 

„Sfântul Teodor” Alliance, Ohio; 3. Parohia „Sfântul Gheorghe”, Canton, Ohio; 4. 

Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dayton, Ohio. 

Tot în capitolul al II-lea au fost incluse şi secţiunile referitoare la Misiunile Greco-

Catolice, respectiv: la subsecţiunea a 10-a (II. 10.) se tratează despre Misiunea Greco-

Catolică „Sfânta Maria”, New York, la cea de-a 11-a (II. 11.) despre Misiunea Greco-

Catolică „Coborârea Sfântului Spirit”, Los Angeles, California, iar la cea de-a 12-a (II. 

12.), despre Misiunea Greco-Catolică „Sfântul Ioan”, Los Angeles, California. 

După derularea secţiunilor capitolului al II-lea se conturează de fapt, la nivel de 

ansamblu şi subsecţionat teritorial, temporal, oricum sintetic, istoricul Bisericii Greco-

Catolice Române din Statele Unite ale Americii, de la înfiinţare şi până aproape de zilele 

noastre, cu detalieri şi particularizări semnificative. 

Al III-lea capitol al lucrării de faţă are acelaşi caracter sintetic şi atotcuprinzător, 

din punctul de vedere al tematicii mari abordate şi a decupajului temporal adoptat.  
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Astfel el se referă la Preoţii care au contribuit la organizarea parohiilor greco-

catolice din America (1906-1990), punând accent nu pe organizarea administrativ 

teritorială şi istoria în general sau particulară a diverselor parohii, ci, indiferent de locul 

sau timpul în care au slujit, pe personalul cu studii teologice care a activat în parohiile 

menţionate, pe oamenii purtători de ideal şi har, modelatori de oameni. Lor, acestor 

slujitori ai bisericii titraţi, li s-a datorat de fapt organizarea funcţionarea şi menţinerea 

identităţii acestor parohii româneşti, de-a lungul timpului, respectiv trecutul şi viitorul 

lor, pentru că viitorul lor se va derula pe direcţia deja trasată de către antemergători. 

Sunt prezentaţi preoţii care au ajuns Episcopi, preoţii care au fost parohi- misionari, 

preoţii refugiaţi din timpul primului şi celui de al doilea război mondial, preoţii care au 

scăpat şi închisorile comuniste şi s-au refugiat din România în Statele Unite ale 

Americii, preoţii născuţi în America, preoţii din România, Europa şi America de Sud, 

aflaţi în vizită în parohiile americane, preoţii ortodocşi români trecuţi la greco-catolicism 

etc. Putem enumera figuri reprezentative ca: Epaminonda Lucaciu, Ioan Spătariu, Mircea 

Todericiu, Louis Puşcaş, Michael Boteanu etc.  

După ce a pus accent pe oamenii care au oficiat în Bisericile Greco-Catolice din 

America, pe personalităţile slujitorilor amvonului de acolo, se abordează problema 

personalului bisericesc din perspectiva strictă a raporturilor sale cu Bisericile de aceeaşi 

confesiune din afară, relevându-se în cuprinsul capitolului al IV-lea, unul dintre cele mai 

importante pentru viitorul organizatoric şi administrativ al acestui organism bisericesc 

românesc din America, capitol intitulat Subordonarea ierarhică a Bisericii Greco-

Catolice din Statele Unite ale Americii şi formarea Episcopiei. 

S-a urmărit lungul drum de la formarea primei parohii în anul 1905, până la 

constituirea Episcopiei, în anul 1983. S-au prezentat toate tendinţele pe care le-au avut 

generaţiile de preoţi români greco-catolici americani, care doreau să aibă o organizaţie 

bisericească proprie, supusă Mitropoliei din Ţara-Mamă, deoarece erau conştienţi că 

Unirea îi face mai puternici, dar şi că averile Bisericilor şi ale Caselor Parohiale pe care 

le administrau era necesar să revină, în cazul că acestea erau vândute, Bisericii din 

România. Ei au luat ca model formarea Episcopiei Greco-Catolice Rutene în 1913, 

formarea Episcopiei Ortodoxe Române în 1936, a diverselor Vicariate Greco-Catolice 

din America şi sunt prezentate memoriile depuse de multe ori personal de către preoţi şi 
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adresate Papalităţii. Încununarea acestor deziderate pe tărâmul organizatoric s-a încheiat 

în 1982, când Bisericile române americane s-au constituit în Episcopie proprie. După 

anul 1948, parohiile din America se considerau continuatoare de drept ale tradiţiei greco-

catolice române, după ce în România cultul fusese desfiinţat. 

Pentru a desăvărşi prezentarea vieţii confesionale din parohiile americane s-a 

redactat şi capitolul al V-lea al lucrării de faţă, intitulat Solidaritatea greco-catolică. 

Capitolul relevă în primul rând solidaritatea financiară faţă de România a parohiilor 

şi comunităţilor greco-catolice române din America. Pe lângă persoanele particulare care 

trimiteau fonduri financiare în ţară, parohiile româneşti din America au fost adânc 

implicate în procesul de ajutorare a parohiilor de acasă şi în derularea diverselor 

proiecte, dezvoltate de Mitropolia blăjeană: orfelinate, biserici, mănăstiri, şcoli, burse 

etc. Este relevantă vizita în parohiile din America a Episcopului de Lugoj, Alexandru 

Nicolescu, fost preot misionar acolo, în 1923, pentru a strânge fonduri pe seama 

Mitropoliei etc. Nu numai credincioşii greco-catolici din America, mai ales după al 

doilea război mondial, au organizat colecte pentru ajutorarea românilor afectaţi de seceta 

din 1946, inundaţiile din 1970 şi 1975 etc. şi mai ales a preoţilor greco-catolici din 

România, care nu au trecut la Ortodoxie.  

Tot în cadrul acestui capitol, putem vorbi şi despre o solidaritate politică faţă de 

compatrioţii din ţară. Stabiliţi într-o ţară liberă, românii emigraţi în Statele Unite se aflau 

într-un permanent contact cu realitatea de acasă, vibrând la orice noutate legată de 

schimbările politice din ţară. Din documentele prezentate, găsim această solidaritate 

derulată în diverse epoci, sub regim austro-ungar, în perioada primului război mondial, 

în perioada interbelică, după al doilea război mondial şi, mai ales în perioada comunistă.  

Este evocată mereu tradiţia culturii Blajului, a instituţiilor, a preoţilor, a 

credincioşilor, rămânând mereu amintirea vie a ceea ce înseamnă Biserica Greco-

Catolică în cultura şi istoria românească. 

Sigur, lucrarea beneficiază şi de o Bibliografie generală şi particulară, care are 

tangenţe directe sau colaterale, cu tematica abordată, ceea ce întregeşte şi ordonează 

aparatul său ştiinţific. Totodată, prin lista bibliografică amintită, însăşi lucrarea noastră 

este aşezată în contextul necesar al lucrărilor de specialitate edite, aşezându-se la un loc 

al său, anume, printre alte referinţe pe aceeaşi temă. Şi din ea reiese faptul că o altă 
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lucrare sintetică şi cu tente monografice, cum este cea de faţă, nu a mai fost dedicată 

până acum temei respective. 
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