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CUVINTE – CHEIE: 

 

Protopopiatul Ortodox Alba Iulia, Vicariatul ortodox român Alba Iulia, Biserica 

Ortodoxă Română, Episcopia Clujului, al doilea război mondial/anii 1940–1944, Dictatul de 

la Viena, clerici ortodocşi, protopopul Alexandru Baba, episcopul Nicolae Colan, mitropolitul 

Nicolae Bălan, mareşalul Ion Antonescu, Alba Iulia, Cluj. 

 

I. INTRODUCERE 

 

I.1. ARGUMENT 

 

Formarea teologică în mediul bălgrădean, cu profundele-i semnificaŃii istorice 

conferite de urbea bimilenară, în interiorul căreia s-au desfăşurat evenimente unice în evoluŃia 

unui popor, a lăsat o amprentă spirituală şi culturală puternică asupra devenirii mele umane şi 

profesionale. S-a conturat astfel tot mai pregnant, în sfera preocupărilor mele culturale, ideea 

necesităŃii recuperării unor segmente din istoria locală – epoci, instituŃii, personaje –, care, din 

diferite motive obiective şi subiective, n-au făcut până acum obiectul studiului specialiştilor. 

O parte a cercetării a şi fost valorificată în studii având ca tematică protopopiatul ortodox 

Alba Iulia în secolele XVII-XIX, mitropolitul Varlaam al Bălgradului, figuri de clerici şi 

mireni albaiulieni implicaŃi în mişcările antiunioniste de la jumătatea secolului al XVIII-lea, 

preoŃi din eparhia de Alba Iulia întemniŃaŃi în epoca comunistă, reînfiinŃata episcopie a Alba 

Iuliei etc. Un proiect de anvergură l-a constituit însă cercetarea trecutului protopopiatului 

albaiulian în anii celui de-al doilea război mondial, când acesta a dobândit un statut aparte 

între celelalte protopopiate (ca „central”) – în circumstanŃele speciale ale creării unui Vicariat 

la Alba Iulia, în urma dezmembrării eparhiei clujene, survenită după Dictatul de la Viena – şi 

când a înregistrat rezultate remarcabile, datorită posibilităŃilor de activare a diverselor resurse 

de către protopopul Alexandru Baba, devenit atunci conducător al Vicariatului. 

ObişnuiŃi cu monografii extinse, care tratează subiecte cuprinse în intervale mai largi 

de timp, de zeci, uneori chiar sute de ani, lucrarea de faŃă poate părea, cel puŃin în zona 

istoriografiei eclesiastice ortodoxe româneşti, uşor atipică din acest punct de vedere, al limitei 

temporale. Ea însă a fost posibilă, şi tocmai de aceea s-a şi impus în aceste coordonate, 

datorită abundenŃei materialului documentar. O tentaŃie puternică a constituit-o aspiraŃia, 

tendinŃa spre exhaustiv, care, în circumstanŃele date, era dezirabilă şi chiar „realizabilă”. Cu 
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toate acestea, suntem conştienŃi de limitarea de plano a demersului de acest gen, valabilă, de 

altminteri, în orice gen de cercetare, cu atât mai mult în cel istoric. 

La redactarea acestei lucrări au fost utilizate ca sursă principală documentele care au 

constituit Arhiva Vicariatului Alba Iulia (1940–1945), păstrate astăzi în Arhiva Arhiepiscopiei 

Clujului, care, însă, neinventariate la timpul lor, au ridicat probleme majore de natură 

„tehnică”, legate de identificarea lor punctuală, imposibilă în acest caz după criteriile 

consacrate în domeniul registraturii. În aceste condiŃii, doar munca de selectare a peste 40 000 

documente, dublată de fotocopierea şi inventarierea lor electronică, a necesitat aproape doi 

ani, în urma căreia a rezultat un „fond” arhivistic de aprox. 12 000 poziŃii electronice. Este 

posibil să existe şi alte informaŃii, în diverse locuri, însă avem certitudinea, confirmată de 

confruntarea acestor documente cu alte surse (revistele „Renaşterea” şi „Transilvania”, 

arhivele şi monografiile parohiale etc.), că acestea nu pot conŃine decât foarte puŃine aspecte 

pe care nu le-am identificat aici. 

Posedând avantajul ineditului documentar, demersul de faŃă prezintă însă şi 

inconvenientul raportării la surse singulare, cauzat de inconsistenŃa/lipsa unor rapoarte 

esenŃiale şi de inexistenŃa unei bibliografii a temei. De aceea, reconstituirea unor episoade nu 

a putut fi întotdeauna integrală, unele piese fiind absente din acest puzzle, ceea ce-l privează 

atât pe cercetător, cât şi pe lector, de perspectiva unui tablou complet. Cu toate acestea, 

recuperarea informaŃiilor inedite, atâtea câte sunt, poate oferi repere, facilitând reconstrucŃia 

unei imagini de ansamblu. Acesta este şi motivul pentru care am considerat oportun acest 

demers, în care beneficiile ştiinŃifice se dovedesc a fi mai mari decât inconvenientele cauzate 

de carenŃa bibliografică/documentară. Cercetarea valorizează însă nu doar informaŃii inedite 

din perspectivă istorică, ci şi din punct de vedere patrimonial, referitor la edificiile, 

proprietăŃile funciare, colecŃiile de carte, documente şi obiecte liturgice deŃinute de parohiile 

protopopiatului. 

Un alt gen de provocare, altul decât tehnic, de documentare, a fost cel metodologic, 

presupus de volumul şi disparitatea informaŃiei. AtenŃi la principiul raportării fidele la 

document, la mărturia directă a acestuia, pe care am expus-o în special în notele de subsol, nu 

am putut totuşi oferi excerpte extinse din unele rapoarte şi memorii ample. De aceea, am 

apelat la sinteza fidelă a conŃinutului, având în vedere atât calitatea informativă a 

documentului, cât şi nuanŃele, discrete sau evidente, involuntare sau intenŃionate, care însoŃesc 

uneori textul. Provocarea, de bună seamă, a implicat o miză consistentă în direcŃia păstrării 

obiectivităŃii mesajului. 

Unul din cele mai mari inconveniente în procesul de documentare, acela al necesităŃii 

selectării actelor dintr-un fond neinventariat, ne-a oferit şi avantaje, în sensul în care, 
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impunându-se instrumentalizarea fiecărui document, a fost posibilă o lectură sumară a 

întregului fond arhivistic, în urma căreia am constatat existenŃa unor analogii, ori chiar a unor 

duplicări între protopopiatul Alba Iulia şi celelalte protopopiate din Vicariat, care analogii nu 

sunt numai stereotipii procedurale, ci şi similitudini privitoare la evenimente şi atitudini. Din 

acest punct de vedere, subiectul de faŃă constituie nu doar o ilustrare punctuală a profilului 

unui protopopiat anume, în cazul de faŃă al celui albaiulian, ci, într-o anumită măsură, şi 

expresia generală a evoluŃiei protopopiatului transilvănean în perioada respectivă. Mai mult, 

oportunitatea cunoaşterii unor stări de lucruri generale din adresele autorităŃilor superioare 

bisericeşti şi laice, care ne-a obligat şi ea la diverse contextualizări şi analize comparative, a 

deschis pe anumite segmente perspective ample, care au depăşit limita provincialului şi s-au 

extins înspre naŃional. Din această optică se poate afirma că lucrarea oferă şi elemente de 

istorie generală a vieŃii religioase din Transilvania centrală în anii celui de-al doilea război 

mondial. 

Extrem de laborioasă, adeseori cu inconveniente de natură tehnic–documentară, 

recuperarea personajelor ori a episoadelor dintr-o anumită epocă reprezintă nu doar o 

proiecŃie anamnetică a acestora, ci, în egală măsură, o re-memorare pedagogică a trecutului, 

cu semnificaŃii şi aplicabilităŃi în prezentul fiecărei generaŃii. Sperăm, de aceea, că lucrarea de 

faŃă va primi nu numai girul comunităŃii ştiinŃifice de profil, ci se va constitui şi ca memento 

pentru generaŃia actuală, în semn de preŃuire pentru cei care au conservat credinŃa ortodoxă şi 

valorile naŃionale la Alba Iulia. 

 

I.2. BIBLIOGRAFIE ŞI SURSE 

 

Un demers istoriografic, în sensul strict al noŃiunii, este imposibil din cauza faptului că 

lucrările consacrate acestei teme lipsesc aproape cu desăvârşire.  

Singura lucrare monografică dedicată până în prezent acestei instituŃii, tratând evoluŃia 

interbelică a protopopiatului, îi aparŃine Mirelei Iancău, constituindu-se în lucrare de licenŃă 

susŃinută în cadrul FacultăŃii de Istorie şi Filologie a UniversităŃii „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia (2001). Dincolo de uşoarele stângăcii, imprecizii şi inconsistenŃe, scuzabile de 

altfel nivelului de cercetare, lucrarea conŃine un evident plus informaŃional, obŃinut din 

documentarea arhivistică, însă nu oferă temei noastre decât puŃine repere de exploatat. De 

aceea, atenŃia ni s-a îndreptat către monografiile despre Alba Iulia ori despre Episcopia 

Militară, care însă, am constatat, nu conŃin nicio referire la protopopiat în anii celui de-al 

doilea război mondial. Nici miza pusă pe monografiile parohiale (editate sau manuscrise) nu a 

fost norocoasă, acestea conŃinând informaŃii generale mai ales despre edificiul de cult şi 
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nicidecum detalii privitoare la evoluŃia parohiilor în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Cel mult, alături de monografia lui Gh. Fleşer despre bisericile din judeŃul Alba, ele ne-au 

oferit un suport în verificarea datelor. Revista „Transilvania” conŃine şi ea destul de puŃine 

indicii cu privire la evoluŃia vieŃii religioase, culturale şi naŃionale a parohiilor protopopiatului 

în aceşti ani. Singurele surse bibliografice punctuale le-au constituit câteva articole mărunte 

semnate de clerici din aparatul administrativ al episcopiei albaiuliene în „Îndrumător 

Pastoral”, care însă sunt foarte restrânse, de două-trei pagini fiecare. 

În schimb, revista „Renaşterea”, organul oficial al Episcopiei clujene, apărut în timpul 

războiului la Alba Iulia, furnizează o paletă amplă şi diversă de informaŃii referitoare la 

evoluŃia Vicariatului şi a protopopiatului Alba Iulia. Noi însă, pe principiul valoric şi al 

priorităŃii, am exploatat întâi documentele Vicariatului, constatând ulterior că nu există nici 

măcar o informaŃie din cele publicate în „Renaşterea” care să nu fie conŃinută de aceste 

documente.  

În fine, studiile semnate de pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru şi pr. asist. drd. 

Cosmin CosmuŃa, care evocă momente privitoare la organizarea Vicariatului Ortodox Român 

Alba Iulia ori, în cazul celui dintâi, fenomenul refugiului clericilor din Transilvania de Nord, 

au fost singurele care ne-au oferit indicii şi comparaŃii pe tema constituirii Vicariatului. 

Conexe au fost apoi amplele monografii ale pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru despre viaŃa 

bisericească a Clujului ortodox, care sunt indispensabile în cunoaşterea evoluŃiei episcopiei 

clujene şi a activităŃii ierarhului Nicolae Colan. 

InexistenŃa unei bibliografii propriu-zise a temei a asigurat lucrării de faŃă un avantaj 

cert al ineditului documentar, dar a şi expus-o inconvenientului raportării adeseori la surse 

singulare. Fundamentându-se în cea mai mare parte pe documentele care au constituit Arhiva 

Vicariatului Alba Iulia (1940–1945), care documente au fost confruntate cu cele identificate 

în Serviciul JudeŃean Alba al Arhivelor NaŃionale, demersul recuperator a avut de depăşit 

iniŃial dificultăŃi majore de natură „tehnică”. Astfel, fondul documentar precizat, cu un 

conŃinut de câteva registre şi aprox. 40 000 – 45 000 de acte înregistrate, păstrat astăzi în 

Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, n-a putut fi inventariat la vreme, în condiŃiile dramatice ale 

celui de-al doilea război mondial, ceea ce face imposibilă identificarea documentelor după 

criterii prestabilite, de cronologie, tematică etc.  

În consecinŃă, accesarea unei anumite categorii de acte poate fi făcută doar prin 

consultarea integrală a fondului, efort care, destinat doar unei teme sau alteia, descurajează şi 

depăşeşte beneficiile ştiinŃifice propriu-zise. A fost şi situaŃia noastră, singura soluŃie fiind 

aceea a selecŃiei tuturor documentelor referitoare la protopopiatul Alba Iulia şi la aspectele 

generale ale vieŃii religioase a acestor ani, urmată de fotocopierea, apoi inventarierea lor în 
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format electronic. În urma acestui travaliu, care a necesitat aproape doi ani, a rezultat un 

„fond” documentar electronic de aprox. 12 000 poziŃii şi 258 foldere (corespondentul 

categoriilor tematice şi cronologice care n-au mai ajuns să fie operate de arhivari), care fond 

constituie materialul fundamental al lucrării de faŃă.  

Desigur, fiecare document care contribuie într-o măsură mai mare la procesul de 

reconstituire istorică are valoare, însă există piese documentare fundamentale, unice, fără de 

care demersul recuperator suferă minusuri uriaşe. Din fericire, în fondul studiat, astfel de 

documente s-au păstrat în marea lor majoritate. Le-am grupat pe categorii distincte: 

- rapoartele anuale despre activitatea Vicariatului; raportul general despre situaŃia 

Vicariatului în cei patru ani şi jumătate de existenŃă; statisticile bisericeşti anuale ale 

Vicariatului; cele trei registre de procese verbale ale Consiliului vicarial, ale cărui şedinŃe se 

Ńineau în 1940-1942 lunar, iar în 1943-1944 de câte două–patru ori pe lună, la date variabile;  

- procesele verbale ale Adunărilor protopopeşti ale protopopiatului Alba Iulia; 

rapoartele generale despre situaŃia protopopiatului prezentate în Adunările protopopeşti; 

statisticile bisericeşti anuale ale protopopiatului; cele 22 procese verbale ale „vizitaŃiilor 

canonice” efectuate de către protopopul Alexandru Baba în parohii în mai–iunie 1943.  

Aceste documente au avut calitatea de a „schiŃa” profilul pastoral, cultural, 

confesional, social şi demografic al parohiilor protopopiatului Alba Iulia, însă consistenŃa de 

culoare, nuanŃele ne-au fost oferite adeseori de documente „mărunte”, care, conexate, au 

completat tabloul. Din fericire, acest lucru a fost posibil datorită existenŃei în arhiva 

Vicariatului a unui volum suficient de material, pe cât de extins, pe atât de divers, constând în: 

fişe individuale, fişe de pensiune, fişe biografice, State de serviciu, State de plată, declaraŃii, 

cereri, chestionare, procese verbale luate în diferite situaŃii (anchete, şedinŃe parohiale, şedinŃe 

ale Scaunului protopopesc), memorii, rapoarte (în special şcolare), telegrame, circulare, 

ordine, decizii, Decrete–Legi, adrese ale autorităŃilor civile (ale Ministerelor – în special al 

Ministerului Culturii şi Cultelor –, ale PreşedinŃiei de Miniştri), adrese ale autorităŃilor 

bisericeşti superioare (ale Consiliului Central Bisericesc, ale mitropolitului Nicolae Bălan, ale 

episcopului Nicolae Colan),  documente şcolare (Absolutorii, Diplome), cu toate anexele lor 

civile (extrase de botez, de căsătorie, certificate de naŃionalitate), registre, borderouri, 

conspecte, tabele (conŃinând evidenŃe cu populaŃia ortodoxă, parohiile vacante, imobilele 

bisericeşti şi şcolare, obiectele de patrimoniu, cimitirele, elevii „catehizaŃi”, membrii 

Adunărilor şi ai Consiliilor parohiale, refugiaŃii şi evacuaŃii, sectarii, colectele, subvenŃiile, 

taxele, donaŃiile, veniturile parohiilor etc.). 

Compararea acestor surse între ele, acolo unde a fost posibil, ne-a permis nu numai o 

augmentare, ci şi o verificare a informaŃiilor. Cu toate acestea, au existat şi situaŃii în care 
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absenŃa unor rapoarte sintetice ori a informaŃiilor detaliate a făcut imposibilă expunerea 

satisfăcătoare a unor subiecte. Din nefericire, lacunele constatate s-au dovedit a fi adeseori nu 

atât cazuri particulare, accidentale, ci unele generale, regăsite şi în rândul celorlalte 

protopopiate ale Vicariatului. În consecinŃă, imaginea de ansamblu a putut fi reconstituită din 

datele generale, care precizează liniile de fond, direcŃiile de activitate ale Vicariatului, 

aplicabile într-o anumită măsură fiecărui protopopiat, sau din piese izolate, care, deşi 

prezentând o desfăşurare fracŃionată a evenimentelor, au oferit prin conexarea lor o 

perspectivă globală a subiectului. 

La acest inconvenient s-au adăugat uşoarele inadvertenŃe identificate între rapoarte, 

statistici şi procesele verbale ale vizitelor canonice, ceea ce ne-a creat dificultăŃi în indicarea 

cu precizie a datelor statistice. În consecinŃă, am oferit în notele de subsol toate variantele, 

însoŃite de explicaŃia optării pentru una sau alta din surse. Mai regretabilă însă s-a dovedit 

existenŃa unor erori de calcul în tabelele globale referitoare la elevi şi proprietăŃile funciare ale 

parohiilor, ceea ce ne-a determinat la o corijare a datelor, reflectată în tabelele din Anexă. 

Tocmai datorită acestor deficienŃe, determinate de lacune, inadvertenŃe şi erori, la care 

s-a adăugat şi disparitatea informaŃiei, la finalul capitolelor cu un conŃinut accentuat statistic, 

am operat recapitulări sintetice, dublate de analize comparative, menite să ilustreze mai uşor 

situaŃia din protopopiat, dar şi să surprindă tendinŃe şi congruenŃe, ori, dimpotrivă, accidente 

şi particularităŃi. 

Dincolo de aceste insuficienŃe însă, accesarea acestor surse a asigurat lucrării avantajul 

documentării pe surse inedite, creând, în consecinŃă, beneficii ştiinŃifice.  

 

Notă tehnică 

 

Impuse de exploatarea fondului documentar al Vicariatului, unele probleme speciale 

de datare şi de citare a documentelor necesită anumite lămuri, pe care am considerat oportun 

să le expun în aceste glose „tehnice”. 

O primă problemă este aceea a desei inadvertenŃe dintre datele calendaristice precizate 

în cuprinsul textului şi numerele de înregistrare ale documentelor, care se regăsesc în aparatul 

critic. Astfel, există cazuri de aparentă „antedatare”, documentul de la nota de subsol având o 

dată anterioară momentului invocat în text, ceea ce ar putea crea impresia unor confuzii şi 

imprecizii, de vreme ce o acŃiune semnalată la o anumită dată nu poate fi înregistrată înainte 

de a se fi produs. ExplicaŃia constă în faptul că unele situaŃii sunt anticipate (de exemplu, în 

programele liturgice) sau au o înregistrare ori o rezoluŃie tardivă, iar noi le-am prezentat în 

succesiunea lor cronologică, firească.  
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Există, de asemenea, cazuri de „postdatare” neobişnuită, în care numărul de 

înregistrare al documentului notează o dată târzie, la câteva luni diferenŃă faŃă de momentul 

invocat în text, aceasta fie pentru că documentul a ajuns la Vicariat cu o întârziere 

semnificativă, fie pentru că a fost înregistrat tardiv de către arhivar.  

O altă situaŃie specială o constituie existenŃa pe fila verso a documentului, pe lângă 

data înregistrării operată de Vicariat, a încă două date diferite: cea a rezoluŃiei şi cea a 

expedierii (ca răspuns faŃă de emitent sau ca adresă către alŃi destinatari). În atare situaŃie, 

pentru a evita aglomerarea aparatului critic, am indicat la subsol doar data de înregistrare, deşi 

în text am făcut referiri şi la celelalte date, de rezoluŃie sau expediŃie. Toate acestea, pentru a 

păstra fidel cronologia evenimentelor. 

În unele cazuri, documente referitoare la o singură chestiune – adrese, răspunsuri, 

rezoluŃii – au fost înregistrate sub un singur număr şi nu separat, arhivarul optând pentru 

formula „ad nr.…”, aşa încât referinŃa bibliografică le vizează pe toate la un loc. Deşi datarea 

este anterioară sau posterioară chiar cu câteva luni faŃă de evenimentul relatat, trimiterea 

noastră nu este eronată, inadvertenŃa explicându-se, cum s-a văzut, prin înregistrarea sub un 

singur număr a unei probleme mai ample, care s-a putut extinde pe parcursul mai multor luni. 

De altfel, practica de conexare a documentelor unei problematici la un singur dosar, care 

poartă doar un număr de înregistrare, este una uzuală. 

Un inconvenient de natură tehnică îl reprezintă apoi erorile comise de arhivari în 

înregistrarea unor documente. Greşelile apar mai frecvent la începutul unei luni noi sau a unui 

an nou, când la registratură se omitea actualizarea cifrei lunare sau anuale pe cilindrul 

ştampilei de înregistrare. Unele din aceste erori au fost identificate întâmplător sau în urma 

sesizării inadvertenŃelor dintre datele de intrare–ieşire şi au fost notate în notele de subsol cu 

formula „înregistrat greşit”. 

 SituaŃia documentelor neînregistrate de Vicariat, conŃinând doar numărul de 

înregistrare al emitentului (parohie, protopopiat etc.) sau chiar neavând niciun fel de 

înregistrare (în special copiile şi ciornele), a fost sesizată cu specificaŃia „neînregistrat de 

Vicariat”. 

O problemă dificil de gestionat au constituit-o documentele care nu s-au păstrat în 

ordine cronologică sau care reprezintă ciorne, tabele de lucru neînregistrate şi nedatate, care 

pot proveni din ani diferiŃi, deşi tratează aceeaşi problemă (de exemplu, subvenŃiile anuale 

alocate preoŃilor din MunŃii Apuseni). În aceste situaŃii am întâmpinat dificultăŃi mai ales în 

rearanjarea documentelor în ordinea emiterii şi în conexarea lor justă, în lipsa altor repere.  

În fine, chestiunea „fr.”, „fv.”, la care nu am apelat din cauza modului unitar de 

înregistrare a documentelor, se prezintă astfel: rezoluŃiile şi dispoziŃiile Vicariatului sunt 
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redactate succint de către protopopul Alexandru Baba pe fila recto a documentelor, acolo 

unde se găseşte actul–adresă, actul iniŃial. În cele mai multe cazuri însă, aceste rezoluŃii şi 

dispoziŃii sunt detaliate de către consilieri sau secretar pe fila verso (unde se află ştampila de 

înregistrare) şi ulterior contrasemnate (eventual ajustate) de protopopul albaiulian. În 

consecinŃă, în referinŃele bibliografice nu am apelat la trimiterile „fr.”, „fv.”, situaŃia fiind 

clară: adresele iniŃiale sunt pe fila recto a documentului, iar dispoziŃiile către subalterni sau 

adresele către alte organe bisericeşti şi civile expediate de Vicariat, pe fila verso. 

 

I.3. CADRUL GEOGRAFIC ŞI ISTORIC  

AL PROTOPOPIATULUI ORTODOX ALBA IULIA 

 

I.3.1. ConfiguraŃia administrativ–teritorială şi cadrul geografic 

 
Protopopiatul ortodox Alba Iulia a cunoscut după 1918, în ceea ce priveşte 

configuraŃia administrativ–teritorială, schimbări radicale, impuse de contextul înfiinŃării 

Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (1921), când s-a constituit un nou protopopiat la 

Aiud, iar graniŃa dintre Arhiepiscopia Sibiului şi Episcopia Clujului a fost stabilită pe râul 

Mureş. În aceste împrejurări, protopopiatul Alba Iulia, plasat tocmai la limita celor două 

eparhii, a fost restrâns de la 46 de parohii la 21 (22), prin cedarea unor parohii către 

protopopiatul Aiud (Episcopia Clujului) şi către protopopiatul Sebeş (Arhiepiscopia Sibiului). 

Această configuraŃie s-a menŃinut până în 1948/1949, când s-a produs o rearondare, în urma 

căreia protopopiatul s-a extins. 

Aşezat în „inima din inima Ńării”, cum a fost supranumit judeŃul Alba – datorită formei 

sale triunghiulare, dar şi profundelor rezonanŃe istorice ale acestui spaŃiu –, la contactul 

unităŃii munŃilor cu Depresiunea Transilvaniei, protopopiatul Alba Iulia se desfăşura în 

perioada pe care o avem în vedere (1940–1945) pe o arie nu foarte extinsă, dar compactă, din 

centrul judeŃului, fiind mărginit de Valea Gălzii (la N), de râul Mureş (la E şi S) şi de MunŃii 

Trascăului şi MunŃii Metaliferi, ambii aparŃinând grupei Apusenilor (la V). Cât priveşte 

centrul de reşedinŃă, oraşul Alba Iulia, „îmbrăŃişat” de un cot al Mureşului şi sprijinit în 

ultimele valuri de relief ale MunŃilor Apuseni, acesta se plasa în extremitatea estică a 

protopopiatului.  

Parohiile aferente oraşului erau: Alba Iulia I Centru, Alba Iulia II Maieri şi Alba Iulia 

III Partoş, suburbiu situat în partea sudică, pe malul râului Mureş. 

La nordul oraşului se deschide Valea Ampoiului, care continuă printr-o cotitură amplă 

spre vest, în interiorul MunŃilor Apuseni. Pe cursul acestei văi protopopiatul Alba Iulia 
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deŃinea patru parohii şi o filie: Şard (filie) – cea mai apropiată de oraş –, TăuŃi, AmpoiŃa, 

Meteş şi Poiana Ampoiului, ultima parohie dinspre munŃi. 

În extremitatea nordică a protopopiatului, o altă ramură de localităŃi, cunoscută sub 

numele de Dumbravă, dincolo de Valea Ampoiului, în stânga ei, cuprindea parohiile: Ighiel, 

Ighiu, łelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Cricău şi Tibru (ultimele două la limita nordică), 

aşezate omogen la poalele MunŃilor Trascăului, zonă renumită pentru vinurile de o aromă 

deosebită. Aceste localităŃi sunt printre cele mai mari şi mai bogate din cuprinsul 

protopopiatului. 

În cele din urmă, partea de sud a protopopiatului cuprindea parohii mai răsfirate, unele 

mai mici şi mai sărace, aflate în estul MunŃilor Metaliferi, toate aşezate pe partea dreaptă a 

râului Mureş: Pâclişa, Inuri, Vurpăr, Blandiana, Acmariu, Răcătău şi Sărăcsău. 

 

I.3.2. Repere istorice 

 

Protopopiatul ortodox Alba Iulia a avut un statut aparte între protopopiatele 

transilvănene, dată fiind importanŃa politică, culturală şi religioasă a oraşului în care acest 

organism bisericesc şi-a avut reşedinŃa. Cele aproape patru secole de existenŃă atestată a 

instituŃiei au numărat în rândul titularilor oameni de prestigiu, adevărate personalităŃi ale vieŃii 

religioase transilvănene, care au făcut, ele însele, istorie, depăşind limitele provincialului: 

Vasiu (Vasile) (1680-1685), viitorul mitropolit Varlaam al Transilvaniei (1685-1692); Simion 

Stoica, colaborator al călugărului Sofronie de la Cioara şi luptător pentru Ortodoxie (1761 – 

cel puŃin 1767); Nicolae RaŃiu, duhovnicul eroilor Horea şi Cloşca (1778?/1792?–1805); 

Nicolae Ivan (1892/1894–1897), viitor episcop al Clujului (1921-1936); Ioan Teculescu 

(1901-1922), viitor episcop al Armatei (1923-1924) şi al CetăŃii Albe–Ismail (1924-1932) şi 

protopopul–vicar Alexandru Baba (1925-1948). 

Atestat documentar abia la jumătatea secolului al XVII-lea, în circumstanŃele 

dramatice pentru Ortodoxia transilvăneană ale imixtiunii superintendentului calvin în 

atribuŃiile şi jurisdicŃia mitropolitului Simion Ştefan, primul protopop bălgrădean cunoscut cu 

numele este Neacşu (cel puŃin 1635 – 1647), consemnat într-o donaŃie de carte din 1646 către 

mitropolia Bălgradului. La 7 iulie 1647 era luat sub protecŃia principelui, printr-un act de 

confirmare ce condiŃiona supunerea faŃă de superintendent şi respectarea condiŃiilor 

calvinizante. Nu ştim în ce condiŃii şi în ce măsură protopopul Neacşu a acceptat patronajul 

superintendentului Geleji. 



 15 

EvoluŃia protopopiatului albaiulian în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea 

este dificil de reconstituit din surse bibliografice, din cauza insuficienŃei acestora, miza 

recuperării acestui episod trebuind plasată pe cercetarea documentară.  

Despre Toma Topai (cel puŃin 1667 – 1680), protopop în timpul mitropolitului Sava 

Brancovici, se ştie că făcea parte din „titorii” mănăstirii din Bălgrad (= epitropi ai averii 

Mitropoliei), personaje care, alături de juraŃi şi de notarul soborului mare au deŃinut acum 

rolul principal în ierarhia ecleziastică transilvăneană. 

Despre protopopul Vasiu–Vasile (1680–1685) se cunosc din fericire mai multe detalii, 

pe fondul tensiunilor create în Biserica transilvăneană de invalidarea alegerii ca mitropolit a 

protopopului Ioan Zoba din VinŃ şi de numirea de către principe a unui mitropolit grec, fără 

consultarea şi întrunirea soborului mare. Protopopul de Alba Iulia s-a implicat şi el în aceste 

evenimente, situându-se în tabăra adversă mitropolitului şi ajungând el însuşi mitropolit în 

1685. În noua postură, Vasiu–Varlaam s-a remarcat îndeosebi în direcŃie culturală, iniŃiind un 

program editorial destinat consolidării Ortodoxiei (acum s-a tipărit prima ediŃie românească 

propriu-zisă a Molitfelnicului, 1689). Sunt notabile abilitatea şi oportunismul benefic în plan 

cultural pe care mitropolitul Varlaam le-a posedat, convertind exigenŃele Reformei în avantaje 

proprii şi orientând relaŃia cu contestatul protopop vinŃean în sens ortodox.  

După două decenii, un alt protopop bălgrădean se va remarca de data aceasta în 

direcŃie apologetică, în împrejurările echivoce ale acceptării/respingerii unirii religioase cu 

Roma. Traduse în româneşte doar de curând, documentele care evocă primele două mari 

defecŃiuni ale unirii religioase, produse în 1707 şi 1711, consemnează calitatea de protagonist 

(„corifeu”) a protopopului Vasile de Bălgrad în acŃiunea de revenire la Ortodoxie, în care, 

obŃinând sprijinul soborului mare, acesta l-a determinat în două rânduri pe episcopul Atanasie 

Anghel să se lepede de unire. Mai târziu însă, când unirea cu Roma a fost restabilită, aceste 

gesturi l-au costat privarea de funcŃia de „notarăş al soborului mare” şi excluderea din sinod. 

La jumătatea secolului al XVIII-lea, în tumultul confesional al răscoalei lui Sofronie, 

s-a remarcat protopopul Simion Stoica (1761-1767?), cel care a restabilit instituŃia 

protoierească albaiuliană în formulă ortodoxă. Implicarea lui în pregătirile sinodului de la 

Alba Iulia din 14–18 februarie 1761, activitatea de reorganizare a ierarhiei ortodoxe prin 

„întărirea” în protopopiatul său de preoŃi hirotoniŃi în łara Românească, legăturile cu 

apărători ai Ortodoxiei şi chiar cu Sofronie, relaŃiile cu conducerea de la Răşinari, cele două 

procese confesionale la care a fost supus, într-un caz fiind arestat, toate îl arată pe protopopul 

bălgrădean profund implicat în acŃiunile de reafirmare a Ortodoxiei, în care MunŃii Apuseni şi 

Alba Iulia au (re)devenit o citadelă a acesteia. 
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Sfârşitul de secol XVIII reŃine imaginea protopopului Nicolae RaŃiu (1778?/1792?-

1805), angajat în proiecte de înzestrare a Ortodoxiei locale cu edificii de cult (bisericile din 

Alba Iulia Centru şi Maieri) – în locul celor confiscate de uniŃi –, în acŃiuni culturale, dar mai 

ales în viaŃa social-politică a vremii, rămânând în memoria posterităŃii ca duhovnic al eroilor 

Horea şi Cloşca, pe care i-a spovedit şi împărtăşit, le-a redactat testamentele şi le-a oferit 

ultima mângâiere şi îmbărbătare în faŃa morŃii, înainte de tragerea lor pe roată.  

Succesorul său, Nicolae Panovici (1805-1808), protopop în Târgu Mureş, Alba Iulia şi 

Braşov, a fost unul din candidaŃii la scaunul vacant al episcopiei ortodoxe transilvănene, 

înainte de alegerea lui Vasile Moga. 

 La jumătatea secolului al XIX-lea a păstorit Grigorie RaŃiu (1836-1865), despre care 

avem destul de puŃine informaŃii. Deşi se afirmă că a participat „din plin” la RevoluŃia de la 

1848, numele lui nu este menŃionat în documentele referitoare la Marea Adunare NaŃională 

de la Blaj din 3–5 mai 1848. Mai degrabă se cunosc amănunte despre fiii săi, ambii clerici (Ioan 

RaŃiu a fost remarcat de mitropolitul Andrei Şaguna, care l-a numit redactor la „Telegraful 

Român” şi profesor seminarial) şi despre ginerii săi: avocatul memorandist Rubin PatiŃia şi 

protopopul Alexandru Tordăşan.  

 În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, protopopiatul albaiulian i-a avut ca titulari 

pe Alexandru Tordăşan (1865-1892), Nicolae Ivan (1892/1894-1897) şi Florian Rusan (1898-

1901), despre care nu avem cunoştinŃă să se fi elaborat până acum vreun studiu monografic.  

Apreciat de cumnatul său, Rubin PatiŃia, cu care a colaborat, Alexandru Tordăşan s-a 

implicat profund în actul de înfiinŃare şi funcŃionare a despărŃământului Alba Iulia al „Astrei”. 

Cât îl priveşte pe Nicolae Ivan, care a ajuns asesor la Sibiu, apoi episcop al Clujului (1921-

1936), cercetătorii s-au aplecat asupra activităŃii şi personalităŃii lui în mai multe rânduri, nu 

însă şi asupra episodului bălgrădean. Doar Nicolae Josan oferă câteva referiri succinte despre 

atitudinea protopopului în momentele tensionate ale procesului Memorandului, când la Alba 

Iulia au avut loc adunări de protest. 

ViaŃa religioasă ortodoxă locală a fost dominată în prima jumătate a secolului XX de 

personalitatea puternică a lui Ioan (Iustinian) Teculescu (1901-1922) şi a lui Alexandru Baba 

(1925-1948), despre care există referinŃe bibliografice mai consistente, chiar şi o monografie, 

care ilustrează activitatea lui Ioan Teculescu în direcŃie pastorală, culturală – cu referire la 

susŃinerea învăŃământului confesional şi la calitatea protopopului de preşedinte al 

DespărŃământului „Astrei” din Alba Iulia –, dar mai ales naŃional-politică, în timpul primului 

război mondial (când casa acestuia a devenit centrul întâlnirilor preoŃimii şi învăŃătorimii din 

protopopiat), apoi în preajma Marii Adunări NaŃionale de la 1 decembrie 1918, în a cărei 
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realizare şi organizare protopopul s-a implicat profund, având calitatea de preşedinte al 

Consiliului NaŃional Român din Alba Iulia.  

Cât îl priveşte pe protopopul Alexandru Baba (1925-1948), şi lui îi este consacrat un 

subcapitol în monografia amintită, în care sunt expuse realizările din intervalul 1925-1940. 

Deşi cu titulari de prestigiu şi înregistrând, la răstimpuri, momente remarcabile, cu 

reverberaŃie în istoria naŃională, instituŃia protopopiatului albaiulian este abia la începuturile 

recuperării ştiinŃifice a evoluŃiei sale. În aceste condiŃii, demersul de faŃă se constituie, el 

însuşi, într-o încercare de reconstituire şi restituire a unui fragment din acest tablou. 

 

CONCLUZII FINALE 

 

I. Activitatea administrativ–bisericească 

 

Reprezentând un capitol amplu, central pentru tema de faŃă în sensul recuperării 

punctuale a informaŃiilor referitoare la parohiile protopopiatului Alba Iulia, „activitatea 

administrativ–bisericească” conŃine subdiviziuni tematice care privesc datele istorico–

statistice ale parohiilor din protopopiat, însoŃite de crâmpeie pastorale, membrii Adunărilor 

parohiale şi ai Consiliilor parohiale, Adunările protopopeşti, conferinŃele preoŃeşti şi cercurile 

religioase, aspectele patrimoniale, financiare şi jurisdicŃionale. 

Dintre toate, subiectul referitor la datele istorico–statistice ale parohiilor reprezintă, 

alături de cel al educaŃiei religioase în cadru şcolar, cel mai extins şi mai important subcapitol 

al acestei unităŃi tematice, dar şi al întregii lucrări. 

Accentuat „tehnic”, cu o paletă informaŃională vastă, acesta valorifică datele 

centralizate din procesele „vizitaŃiilor canonice”, completate în mod fericit de Chestionarele, 

Statele de serviciu şi Fişele individuale ale preoŃilor, ceea ce a făcut posibilă compararea 

surselor şi, în consecinŃă, verificarea, dar şi augmentarea informaŃiei. Rezultatul l-a constituit 

obŃinerea unor detalii importante despre edificiile şi proprietăŃile funciare bisericeşti, 

patrimoniul de carte şi obiectele de cult, aspectele principale ale pastoraŃiei, activitatea 

culturală şi şcolară, configuraŃia confesională etc. din fiecare comunitate.  

Pe lângă aceste date istorico–statistice, au fost inserate şi câteva crâmpeie pastorale 

care, prin preeminenŃa lor, au fost reŃinute în memoria comunităŃii respective şi în 

documentele de arhivă. Cele mai multe se referă la efortul edificării unui nou locaş de cult sau 

a unei case parohiale, la inconvenientele generate de lipsa preotului titular ori la tensiunile 

create pe fondul alegerii noului preot. Finalul a fost rezervat inventarierii informaŃiei şi 

analizei comparative, care oferă o perspectivă sintetică asupra temei.  
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Recuperarea acestor informaŃii se doreşte a fi o contribuŃie la reconstituirea istoriei 

acestor parohii, nu doar în intervalul studiat (anii 1940–1945), ci şi în perioade mai vechi, prin 

precizările referitoare la patrimoniu deŃinut de aceste biserici.  

Tratată aparte, mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, singurul 

aşezământ monahal din cuprinsul Vicariatului în primii ani de existenŃă a acestei instituŃii, 

surprinde prin traseul extrem de dificil pe care l-a parcurs în anii de război, marcat de litigii 

jurisdicŃionale, provocate de reprezentanŃii Episcopiei militare, de lipsuri materiale aproape 

insurmontabile, care au făcut dificilă nu doar dezvoltarea aşezământului, ci până şi stabilirea 

călugărilor aici. În aceste condiŃii, perpetuarea vieŃii monahale în acest loc şi menŃinerea 

destinaŃiei ctitoriei episcopului Armatei, dr. Ioan Stroia, reprezintă în sine o reuşită, cele dintâi 

merite cuvenindu-i-se protopopului Alexandru Baba, în jurisdicŃia directă a căruia se afla 

mănăstirea (pe raza parohiei Alba Iulia I Centru). Acesta a manifestat un interes aparte pentru 

aşezământ, apărând cu fermitate dreptul de proprietate al episcopiei Clujului asupra 

mănăstirii, faŃă de pretenŃiile de jurisdicŃie ale Episcopiei Militare – cu riscul de a sensibiliza 

relaŃiile cu episcopul Armatei, dr. Partenie Ciopron –, intervenind în mai multe rânduri la 

Ministerul Cultelor pentru bugetarea unor posturi şi pentru împroprietărirea mănăstirii, 

intenŃionând instalarea aici a unei fabrici de lumânări (în 1942) ori apelând la diverse foruri 

administrative pentru protejarea ei de devastările barbare ale soldaŃilor sovietici (în toamna 

anului 1944). La final, într-un demers deloc facil, îngreuiat de lipsa unor liste centralizatoare, 

am realizat o expunere cronologică a mişcărilor de personal, reuşind să reconstituim lista 

integrală a vieŃuitorilor mănăstirii din acest interval. 

Cu avantaje certe de data aceasta, recompunerea listelor membrilor Adunărilor 

parohiale şi ai Consiliilor parohiale ne-a fost facilitată de existenŃa unor tabele globale care 

conŃin numele tuturor membrilor acestor organisme parohiale. Din nefericire însă, din cauza 

degradării survenită probabil de pe urma depozitării inadecvate, într-un mediu cu umezeală, 

unele documente s-au dovedit extrem de dificil, pe alocuri imposibil, de lecturat. 

Din rapoartele generale prezentate în Adunările protopopeşti anuale am putut 

reconstitui apoi unele aspecte insuficient precizate în alte surse, referitoare la viaŃa religioasă 

din parohiile protopopiatului. Tot aceste rapoarte ne-au furnizat şi informaŃiile despre 

conferinŃele preoŃeşti şi cercurile religioase. Se observă o atenŃie specială acordată acestor 

manifestări religios–culturale şi prin aceea că ele au fost întrunite în parohiile mai importante 

din protopopiat şi au fost însoŃite de predici şi conferinŃe susŃinute de preoŃii cu mai multă 

pregătire teologică şi experienŃă pastorală. Notabilă este prezenŃa la aceste conferinŃe, în două 

rânduri, a episcopului Policarp Moruşca, ceea ce a făcut ca momentele respective să devină 

ample manifestaŃii religioase.  
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Prin temele prelegerilor, discuŃiile ocazionate şi maniera în care s-au desfăşurat, 

conferinŃele preoŃeşti şi cercurile religioase din protopopiatul Alba Iulia dovedesc o 

preocupare reală a conducerii bisericeşti şi a preoŃimii pentru îmbunătăŃirea instrumentelor 

pastorale şi pentru extinderea programului de evanghelizare în rândul credincioşilor. 

Un alt segment al acestui capitol administrativ–bisericesc este cel patrimonial. GraŃie 

promptitudinii Vicariatului în relaŃia cu Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi 

Inventarului, dar şi insistenŃelor protopopului Alexandru Baba faŃă de preoŃii din subordine, ni 

s-au păstrat tabelele recapitulative cuprinzând inventarul detaliat al fiecărui protopopiat din 

cuprinsul Vicariatului, cu averea mobilă şi imobilă. Sunt prezentate aici şi investiŃiile anuale 

în edificarea şi repararea locaşurilor de cult şi a caselor parohiale. 

În anii de război aceste lucrări s-au dovedit extrem de anevoioase, din cauza costului 

excesiv al materialelor de construcŃie şi al manoperei, dar şi din cauza restricŃiilor riguroase în 

această direcŃie. Cu toate acestea, în protopopiatul Alba Iulia s-au desfăşurat câteva lucrări de 

mare amploare, anul 1943 surprinzând prin cifra spectaculoasă de investiŃii, care reprezenta 

două treimi din suma alocată de parohii la nivelul întregului Vicariat pentru construcŃia de 

biserici, respectiv 40% din suma alocată reparaŃiei de biserici. Şi la capitolul casă parohială, 

protopopiatul Alba Iulia se plasa pe o poziŃie mai bună decât media din cuprinsul Vicariatului. 

Ultimele subcapitole, mai reduse ca extensie, se referă la fondurile parohiale, în 

majoritatea lor modice, augmentările care se făceau de la an la an fiind nesemnificative, la 

taxele bisericeşti şi la aspectele jurisdicŃionale, care, din cauza imixtiunii clerului militar în 

atribuŃiile preoŃilor parohi din centrele unde erau plasate garnizoane militare (în special în 

Alba Iulia), trădează o sensibilizare accentuată a relaŃiilor dintre Vicariatul Alba Iulia şi 

Episcopia Armatei, până la exprimarea de către protopopul Alexandru Baba a opiniei ca 

Episcopia Militară să fie transferată la Bucureşti. 

Capitolul administrativ–bisericesc se încheie cu Statisticile bisericeşti anuale şi starea 

cimitirelor. De o importanŃă documentară aparte, statisticile bisericeşti ne-au oferit 

posibilitatea recuperării datelor relative la populaŃia din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, 

cu referire particulară la cea ortodoxă. Aceste informaŃii au putut fi verificate cu cele regăsite 

în diverse tabele sintetice, chestionare şi rapoarte generale, dar şi completate cu cele furnizate 

de Chestionarele şi Fişele individuale întocmite de preoŃi. La fel ca şi în cazul informaŃiilor 

obŃinute din procesele verbale ale „vizitaŃiilor canonice”, aceste date au şi ele calitatea de a 

reconstitui din punct de vedere statistic profilul pastoral, cultural–şcolar, demografic şi 

confesional al parohiilor protopopiatului Alba Iulia. 
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II. Activitatea misionar–pastorală 

 

Acest capitol debutează cu fişele biografice ale clericilor şi cântăreŃilor bisericeşti din 

parohiile protopopiatului Alba Iulia. Redactate după rigori prestabilite, de o aparentă 

uniformitate, fişele biografice s-au dovedit întotdeauna de o indubitabilă valoare documentară 

pentru schiŃarea profilului celor în cauză şi mereu utile cercetătorilor. Deşi fără a intra în 

galeria personalităŃilor, clericii protopopiatului Alba Iulia merită şi ei efortul recuperării, chiar 

parŃiale, a biografiei, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei s-au remarcat în diverse direcŃii de 

activitate, ceea ce a făcut ca numele lor să depăşească limitele provincialului şi să rezoneze la 

nivelul Vicariatului şi al întregii episcopii clujene. 

Deloc facilă, din cauza disparităŃii informaŃiei, reconstituirea acestor fişe a fost totuşi 

posibilă datorită existenŃei în arhive a unui volum suficient de material, pe cât de extins, pe 

atât de divers. 

Finalul acestui subcapitol propune o analiză comparativă, menită să ilustreze aspecte 

referitoare la profilul personal, familial şi profesional al preoŃilor din protopopiatul Alba Iulia, 

într-o manieră sintetică, aşa cum n-a putut fi operată în prezentarea detaliată a fişei biografice 

individuale, cele mai interesante aspecte regăsindu-se în zona studiilor, a funcŃiilor deŃinute 

înainte de hirotonie şi a situaŃiei familiale. 

Cât îi priveşte pe cântăreŃii bisericeşti, perspectiva bugetării a suscitat un interes 

crescând din partea acestora pentru accesarea posturilor salarizate de Stat, în scopul obŃinerii 

calificării unii dintre ei înscriindu-se la examenul special de diplomă cantorală, alŃii la Şcoala 

de cântăreŃi. 

Activitatea misionar–pastorală este ilustrată în continuare prin diverse teme, cum ar fi: 

vizitele arhiereşti ale episcopului Nicolae Colan în cuprinsul Vicariatului, cu insistenŃă la 

Alba Iulia (unele momente ale pastoraŃiei episcopului Policarp Moruşca, care l-a secondat pe 

ierarhul clujean, sunt inedite, nefiind semnalate de nici unul dintre cercetătorii care i-au 

consacrat monografii); aspectele liturgice; disciplina şi moralitatea clerului; chestiunile 

matrimoniale. Unul dintre cele mai interesante subiecte este cel al programului serviciilor 

religioase din biserica centrală din Alba Iulia, care a devenit în aceşti ani un adevărat program 

de catedrală, de o Ńinută excepŃională, cu slujbe arhiereşti, cu servicii religioase solemne, 

ocazionate de diverse momente festive, cu oficiere zilnică de slujbe, cu programări de predici, 

cu participarea corului, cu practică liturgică pentru elevii Şcolii de CântăreŃi. Această 

dimensiune liturgică aparte, conferită de statutul sui-generis al bisericii centrale, unde slujea 

protopopul vicar Alexandru Baba împreună cu clericii din aparatul administrativ vicarial – am 

identificat 25 de slujitori succedaŃi în cei patru ani şi jumătate de existenŃă a instituŃiei 
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vicariale – nu se mai întâlnea nicăieri altundeva în cuprinsul Vicariatului, nici măcar la 

Catedrala Încoronării.  

Pe lângă subiectele pastorale propriu-zise, ilustrate amplu în fondul documentar 

clujean, am identificat o serie de aspecte adiacente tematicii pastorale sau chiar proprii 

acesteia, dar inconsistente: Biserica în raport cu funcŃionarii, cu administraŃia publică, cu viaŃa 

satului şi cu tineretul, repaosul duminical, examenele de capacitate şi de calificare preoŃească. 

Unele dintre ele sunt exemplificate punctual prin cazuri existente în protopopiatul Alba Iulia, 

altele sunt generale, la nivelul întregii Ńări, dar influenŃând şi viaŃa bisericească din parohiile 

protopopiatului albaiulian. Deşi insuficiente, ca extensie şi consistenŃă, pentru a forma 

capitole aparte, am considerat oportună recuperarea acestor aspecte adiacente sau 

fragmentare, dată fiind calitatea lor de a fi complementare temei pastorale. 

Capitolul misionar–pastoral este încheiat de radiografia fenomenului refugiului, care a 

reprezentat o realitate sumbră a celui de-al doilea război mondial. După prezentarea cadrelor 

generale, cu referire la situaŃia clericilor refugiaŃi din eparhia clujeană în cuprinsul 

Vicariatului, am particularizat cazul protopopiatului Alba Iulia, unde s-a înregistrat un număr 

considerabil de clerici refugiaŃi plasaŃi (în toŃi anii războiului au fost plasaŃi aici 35 clerici şi 

cântăreŃi bisericeşti refugiaŃi, dintre care 13 proveneau din Transilvania de Nord, iar 22, din 

Basarabia, Bucovina şi Moldova). În majoritatea cazurilor se poate observa o preocupare 

susŃinută a preoŃilor şi a parohiilor din protopopiat în vederea integrării refugiaŃilor în 

comunitatea locală, episodul acesta rămânând, astfel, o lecŃie de solidaritate şi de asumare 

concretă a idealului naŃional şi evanghelic, prin ocrotirea fraŃilor de acelaşi sânge şi aceeaşi 

credinŃă. 

 

III. Activitatea cultural–religioasă 

 

Constituit din subcapitole referitoare la educaŃia religios–morală în şcoală, asociaŃiile 

şi manifestările cultural–religioase, presa bisericească, bibliotecile şi fondul de carte veche din 

protopopiatul Alba Iulia, capitolul relativ la activitatea cultural–religioasă este cel mai amplu 

segment al lucrării, datorită bogatei informaŃii de profil care s-a păstrat. Cel mai extins 

subcapitol de aici, dar şi din întreaga lucrare, îl reprezintă cel al educaŃiei religioase în şcoli, 

ilustrată generos pe alocuri de rapoartele de activitate ale profesorilor de religie. 

În deschiderea acestui capitol am abordat tema controversată a edificiilor fostelor şcoli 

confesionale din Transilvania şi Banat, în prima parte schiŃând cadrele istorico-juridice ale 

problemei, iar în cea de-a doua detaliind situaŃia concretă din protopopiatul Alba Iulia, pe 

baza datelor statistice identificate. 
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Sursa tensiunilor pe această temă a constituit-o în principal situaŃia juridică şi 

patrimonială controversată a edificiilor fostelor şcoli confesionale, care serveau ca localuri ale 

învăŃământului primar de Stat, apoi inechitatea şi inconsecvenŃa plăŃii chiriilor de către 

primării. 

Ministerul Culturii şi Cultelor a încercat în două rânduri confiscarea titlului de 

proprietate, apoi a dreptului de folosinŃă pe care Biserica le avea asupra acestor edificii, ceea 

ce a provocat reacŃii energice de protest, care au dus în final la demiterea ministrului Radu 

Rosseti. Din corespondenŃa păstrată în arhive transpare, pe de o parte, personalitatea puternică 

a mitropolitului Nicolae Bălan, cel mai aprig contestatar al acestor decizii ministeriale, dar şi 

aceea a protopopului Alexandru Baba, iar pe de alta, interesul susŃinut pentru cauza imobilelor 

fostelor şcoli confesionale, care a angajat nu doar mitropolia, ci şi Vicariatul şi pe 

conducătorul acestuia, în numeroase acŃiuni revendicative, materializate în memorii şi 

proteste adresate ministerelor şi autorităŃilor locale şi circulare trimise parohiilor, în care 

preoŃii erau solicitaŃi să depună tot efortul pentru protejarea drepturilor de proprietate ale 

Bisericii. 

În protopopiatul Alba Iulia, jumătate din parohii deŃineau edificii şcolare, aflate în 

stare bună, pe care le închiriau comunelor politice, care însă refuzau cel mai adesea 

perfectarea unui contract de închiriere, degrevându-se de la plata chiriei, deşi aceasta era în 

cele mai multe cazuri modică. Cel mai conflictual raport era semnalat la Ighiu, unde se 

înregistra o restanŃă uriaşă, echivalentul a aproape jumătate din valoarea unei clădiri, ceea ce a 

dus la acŃionarea primăriei în instanŃă, în urma procesului parohia având câştig de cauză. În 

astfel de împrejurări, în care organele administrative abordau problema într-o manieră 

neprincipială, începând cu anul 1943 s-a conturat ideea redestinării imobilelor fostelor şcoli 

confesionale din localuri şcolare în case parohiale sau Case Culturale. 

ExperienŃa a fost, aşadar, una dureroasă pentru Biserică, în situaŃia în care la nivel 

legislativ s-a încercat confiscarea titlului de proprietate, apoi a dreptului de uz al Bisericii, iar 

la nivel concret, aplicativ, administraŃiile locale au neglijat obligaŃiile de plată faŃă de 

parohiile proprietare, deşi existau dispoziŃii legale în această direcŃie. 

Al doilea subcapitol, cel mai vast din întreaga lucrare, prezintă educaŃia religioasă în 

şcolile primare şi secundare din protopopiat. PrefaŃat de segmente consacrate statutului 

profesorilor de religie din şcolile primare şi liceale, inspecŃiei „catehizaŃiei” realizată în şcoli, 

ori catehetului albaiulian Nicolae Puia din Partoş, tabloul amplu al educaŃiei religioase în 

şcolile primare relevă tendinŃe, fenomene ori accidente de ordin educaŃional, cu cauze şi/sau 

consecinŃe multiple – în plan pastoral, cultural şi social –, aflate însă în strânsă relaŃie cu 

metamorfozele dramatice din timpul celui de-al doilea război mondial, care au influenŃat 
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societatea românească în ansamblul ei. Deloc facil, demersul recuperator a beneficiat de 

avantajul cert al documentării pe surse inedite, dar a întâmpinat şi inconveniente determinate 

de travaliul reclamat de centralizarea şi corelarea datelor din sute de pagini de documente 

conŃinând mai ales tabele. 

EducaŃia religioasă în şcolile secundare din protopopiat beneficiază şi ea de un spaŃiu 

extins, în care au fost prezentate situaŃia catedrelor de religie din liceele albaiuliene şi a 

profesorilor care le-au deservit, rapoartele de activitate „catehetică”, reacŃiile împotriva 

încercărilor de restricŃionare a religiei în şcoli şi proiectul unei capele liceale la Alba Iulia.  

Un fapt îmbucurător îl constituie calitatea profesională şi umană a profesorilor de 

religie, cu studii teologice şi laice (pedagogice, filologice şi filosofice) în universităŃi de 

prestigiu, dublată de interesul declarat pentru formarea elevilor în spirit creştin. Din acest 

punct de vedere, Ioan Pop de la Liceul „Mihai Viteazul” şi Livia Bica de la Liceul de fete din 

Alba Iulia, sunt, indubitabil, modele de profesori de religie. 

Referitor la rapoartele de activitate ale „cateheŃilor”, acestea ne oferă şansa nu doar 

de-a identifica numele profesorilor de religie ori alte informaŃii statistice despre elevi, 

rezultate şcolare etc., ci şi de-a lua cunoştinŃă de modelele şi procedeele educaŃionale, 

aplicaŃiile extraşcolare, modalităŃile de integrare liturgică a educaŃiei religioase etc. care au 

fost în uz atunci. 

Memoriul preotului profesor Ioan Pop de la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 

prin care acesta protesta împotriva încercărilor Ministerului EducaŃiei de a reduce orele de 

religie în şcoli şi de a schimba statutul didactic al disciplinei, urmat de reacŃia similară a 

liderilor vicariali, reprezintă partea a treia a acestei expuneri, care, credem, poate constitui cel 

puŃin un termen de comparaŃie pentru cercetători, dar şi pentru generaŃia actuală de profesori 

de religie, cu atât mai mult cu cât statutul religiei în şcoală a fost subiect de discuŃie de mai 

multe ori în epoca postdecembristă. 

Adiacentă tematicii „catehizaŃiei” şcolare este şi educaŃia religioasă a elevilor sectari, 

care a reprezentat un examen dificil pentru Biserica Ortodoxă în anii celui de-al doilea război 

mondial, din cauza situaŃiei ambigue şi artificiale creată în plan confesional de Decretul de 

desfiinŃare a asociaŃiilor sectare din decembrie 1942. Se adaugă apoi, cel puŃin în cazul 

Vicariatului, o abordare iniŃial prea puŃin flexibilă, inclusiv din punct de vedere pedagogic, 

într-o situaŃie atât de delicată, cum era aceea a educaŃiei unor elevi „foşti sectari”. Este 

adevărat că deficienŃele Decretului de desfiinŃare a asociaŃiilor sectare, care omitea capitolul 

educaŃiei religioase a elevilor foşti sectari, aplicarea defectuoasă, parŃială a dispoziŃiilor, 

măsurile contradictorii ale Statului, sunt, toate, condamnabile pentru efectele lor adverse. Cu 

toate acestea, nici scenariile propuse de Consiliul vicarial din Alba Iulia – obligativitatea 
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botezului, exmatricularea – nu reprezentau soluŃii viabile, constituindu-se în măsuri extreme, 

abuzive. Chiar dacă ar fi fost aplicate, ele n-ar fi adus Bisericii beneficii reale, de vreme ce 

aderarea elevilor n-ar fi fost una autentică.  

Din fericire pentru activitatea religioasă şi educaŃională ortodoxă, în cele din urmă, 

diriguitorii Vicariatului au ajuns să formuleze şi să aplice soluŃia cea mai eficientă în direcŃia 

aceasta: efortul pastoral susŃinut al preoŃimii de a-i determina pe elevii sectari, precum şi pe 

familiile acestora, să se convertească la Biserica Ortodoxă din convingere şi nu ca urmare a 

unor constrângeri şi forme de presiune exercitate din exterior. 

Capitolul şcolar se încheie cu teme ca „Şcoala de cântăreŃi bisericeşti” şi „Şcolare 

adiacente”. Condusă de protopopul consilier Nicolae Vasiu şi având dascăli bine pregătiŃi, 

unii cu competenŃe solide în domeniu (chiar cu studii de Conservator), „Şcoala de cântăreŃi 

bisericeşti” din Alba Iulia, deşi cu o existenŃă efemeră, de nici doi ani, a reuşit să menŃină, la 

scară redusă, tradiŃia creată în cuprinsul eparhiei clujene de Şcoala de cântăreŃi bisericeşti de 

la Nuşeni, dar mai ales să asigure un nivel superior de pregătire profesională, de competenŃe 

muzicale şi tipiconale, pentru cântăreŃii bisericeşti din Vicariat, în special pentru cei din 

protopopiatul Alba Iulia, din cadrul căruia s-au recrutat cei mai mulŃi candidaŃi. 

Referitor la protopopiatul Alba Iulia şi implicarea acestuia în proiectul de deschidere a 

Şcolii de cântăreŃi bisericeşti, este notabilă insistenŃa protopopului Alexandru Baba în această 

direcŃie, dar şi interesul pe care l-au manifestat preoŃii înşişi, prin trimiterea de elevi la cursuri 

şi prin propaganda pe care au făcut-o Şcolii. 

Al treilea subcapitol al temei culturale îl reprezintă cel referitor la asociaŃiile şi 

manifestările cultural–religioase, în care se constată participarea preoŃimii ortodoxe din 

protopopiatul Alba Iulia la viaŃa culturală, în colaborare cu asociaŃiile de profil, sub diferite 

forme şi în diverse conjuncturi. De exemplu, dezideratele DespărŃământului Alba Iulia al 

asociaŃiei ASTRA au fost îmbrăŃişate de clerul din protopopiat, mai ales de conducătorul 

acestuia, protopopul Alexandru Baba. La fel, programele religios-culturale ale „FrăŃiei 

Ortodoxe Române”, a cărei secŃie clujeană a fost reactivată în cadrul Vicariatului, conferinŃele 

publice desfăşurate în Postul Mare din 1943 şi 1944 reprezentând o piesă importantă în 

atingerea obiectivului spiritual şi cultural al asociaŃiei, prin generozitatea şi actualitatea 

temelor. EsenŃială în reuşita acŃiunii a fost implicarea protopopului Alexandru Baba, care a 

transformat Alba Iulia într-un „centru–pilot” în acest program, în care credincioşii albaiulieni 

au avut şansa de a-i audia pe unii dintre cei mai importanŃi teologi ai vremii: Dumitru 

Stăniloae, Liviu Stan, Grigorie T. Marcu, Ilarion V. Felea, Gheorghe Stănescu şi Petru 

Deheleanu. 
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AsociaŃia „Andrei Şaguna” a clerului ortodox român din Transilvania, secŃia clujeană, 

reactivată şi ea la Alba Iulia, în 1942, a beneficiat de asemenea de atenŃia protopopului 

Alexandru Baba, devenit preşedinte al organizaŃiei după retragerea consilierului dr. Sebastian 

Stanca din acest post. 

În categoria culturală se plasează şi corurile bisericeşti, cu semnificaŃii şi aplicaŃii nu 

doar liturgice, ci şi culturale, ilustrate în diverse manifestări artistice. Cel mai apreciat cor din 

întreg Vicariatul era cel de la parohia Alba Iulia I Centru, condus de clerici cu competenŃe 

muzicale speciale, cu studii de Conservator. 

O altă temă se referă la evenimentele cultural–naŃionale aniversare şi comemorative, 

desfăşurate mai ales la Alba Iulia, în cadrul cărora protopopul Alexandru Baba şi delegaŃii 

vicariali au fost mereu prezenŃi, nu doar onorând simplu invitaŃiile, ci şi consolidând imaginea 

Bisericii Ortodoxe prin prestanŃa lor. Un moment special l-a constituit ampla manifestare 

comemorativă din 1943 pe care Consiliul Vicarial din Alba Iulia a desfăşurat-o cu ocazia 

împlinirii de către episcopul Nicolae Colan al Clujului a 50 de ani de viaŃă. La Alba Iulia, 

programul a cuprins un cuvânt festiv rostit de protopopul Alexandru Baba şi un festival 

religios, care a încadrat prelegerea comemorativă a preotului profesor Grigorie T. Marcu de la 

Academia Teologică „Andreiană”. Felul în care protopopul Alexandru Baba a înŃeles să 

omagieze vrednicia contemporanilor, dar şi memoria celor răposaŃi, a făcut cinste atât 

personajului în sine, cât şi instituŃiei pe care acesta o conducea, constituindu-se ca pildă 

pentru generaŃia lui şi pentru cele viitoare. 

Subcapitolul se încheie cu statistica asociaŃiilor cultural–religioase din protopopiatul 

Alba Iulia, însoŃită la final de o perspectivă sintetică asupra problematicii, care constată 

implicarea clerului în organizarea şi funcŃionarea acestor asociaŃii, având ca rezultat o creştere 

considerabilă a numărului filialelor în intervalul vizat. 

Al patrulea subcapitol cultural se referă la presa şi colportajul bisericesc din cuprinsul 

Vicariatului, cu insistenŃă asupra revistei „Renaşterea” şi asupra Calendarului, ambele 

publicaŃii ale episcopiei clujene, „refugiate” după Dictat în cuprinsul Vicariatului.   

Depăşind cadrele unei gazete oficiale, de informare şi comunicare cu preoŃimea, prin 

obiectivul declarat al formării conştiinŃei preoŃeşti şi naŃionale a clerului, revista „Renaşterea” 

a constituit un factor de echilibru pastoral în noua conjunctură a divizării artificiale a eparhiei 

clujene. Deşi întâmpinând numeroase inconveniente, în primul rând financiare, revista şi-a 

menŃinut apariŃia, eforturile în această direcŃie implicând concursul mai multor personaje, 

dintre care n-au lipsit clerici şi mireni din protopopiatul Alba Iulia, în frunte cu protopopul 

Alexandru Baba.  
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În ceea ce priveşte Calendarul vicarial, sunt notabile şi aici conŃinutul variat şi 

obiectivele largi, publicaŃia reprezentând un mijloc de comunicare cu masele, dar şi un 

instrument pastoral şi un îndrumător în probleme culturale şi social-economice. 

Folosind media ca instrument nu doar de comunicare, ci şi de pastoraŃie, diriguitorii 

Vicariatului au reuşit să obŃină, aşadar, aplicaŃii variate (apologetice, catehetice, culturale, 

naŃionale şi chiar social-economice), şi aceasta într-unul din cele mai dificile contexte, cum a 

fost cel din războiul al doilea mondial. 

Ultimul subcapitol cultural prezintă bibliotecile parohiale şi personale ale preoŃilor, 

precum şi fondurile de carte veche. Corelarea datelor ne-a oferit posibilitatea stabilirii unor 

ierarhizări şi a unor analize comparative referitoare la biblioteci, dar şi a observării unor 

tendinŃe (relaŃionate în principal cu posibilităŃile parohiei şi cu preocupările livreşti ale 

parohului), ori a unor accidente (de exemplu, lipsa totală de interes a unor comunităŃi pentru 

biblioteca parohială). 

În fine, rapoartele de inventar privind fondurile de carte veche din cuprinsul 

protopopiatului Alba Iulia ne-au oferit şansa recuperării unor date de patrimoniu, demers care, 

alături de inventarierile, ierarhizările şi comparaŃiile realizate la sfârşit, credem că poate oferi 

cercetătorilor ocazia de-a reevalua acest subiect, prin raportarea la un inventar inedit, care este 

posibil să conŃină titluri nesemnalate până acum sau, dimpotrivă, să înregistreze dispariŃii ale 

unora dintre tipărituri. 

 

IV. Aspecte naŃional–politice 

 

ConŃinând două subdiviziuni – implicarea clerului în acŃiuni naŃional-politice şi 

aspecte referitoare la război şi efectele lui directe –, capitolul tratează despre vocaŃia activă a 

preoŃimii în direcŃie naŃională, despre apartenenŃa clericilor la „Mişcarea Legionară”, despre 

atitudinea acestora faŃă de război şi implicarea lor în susŃinerea fondurilor naŃionale ori în 

programele de apărare pasivă, despre asistenŃa religioasă şi socială a soldaŃilor şi despre eroii 

„Reîntregirii”, iar în final, despre rechiziŃiile de bunuri şi listele de patrimoniu pregătite în 

vederea evacuării şi adăpostirii bunurilor. 

Anii celei de-a doua conflagraŃii mondiale s-au dovedit extrem de dificili din punct de 

vedere politic. Astfel, anul 1940, unul „dintre cei mai tragici ani ai neamului românesc”, a fost 

marcat de pierderi teritoriale imense (Basarabia şi Bucovina de Nord, Transilvania de Nord şi 

sudul Dobrogei) şi de metamorfoze politice profunde (demisia guvernului şi numirea 

generalului Ion Antonescu în calitatea de preşedinte al Consiliului de Miniştri, 4 septembrie; 

abdicarea regelui Carol al II-lea şi urcarea pe tron a regelui Mihai, 6 septembrie; declararea 
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României ca „Stat naŃional–legionar”, 14 septembrie). Anul 1941 a adus cu sine „Rebeliunea 

legionară” (21–23 ianuarie), formarea unui nou guvern, militar (28 ianuarie) şi intrarea 

României în război (22 iunie). Starea de spirit a anilor 1940–1941 era definită foarte potrivit 

de protopopul de Câmpeni, Sorin Furdui, în Adunarea protopopească din 1941: „…neliniştea 

războiului… s-a lăŃit mult mai departe decât însuşi războiul”. Nu mai puŃin dificili au fost şi 

anii următori, 1943 fiind un an al jertfelor celor căzuŃi pe front, iar anul 1944 fiind definit ca 

unul al insecurităŃii politice şi economice. 

În atari condiŃii, Guvernul a solicitat concursul Bisericii, în care a identificat garantul 

conservării vigorii sentimentului naŃional, atât de necesară în împrejurările de război, precum 

şi partenerul cel mai credibil în asigurarea unui echilibru, a unei stabilităŃi interne în direcŃie 

naŃională şi socială. 

Este interesant de surprins viziunea liderilor politici şi a ierarhiei bisericeşti despre 

vocaŃia naŃională a preoŃimii şi despre rolul Bisericii în societate, cu prevalenŃă în direcŃia 

prezervării conştiinŃei naŃionale şi a menŃinerii echilibrului social. Această funcŃie activă a 

Bisericii în spaŃiul românesc este, în aceşti ani, o realitatea explicită şi asumată atât la nivelul 

conştiinŃei politice, cât şi al celei bisericeşti.  

Factorii politici, subliniind rolul catalizator al Bisericii Ortodoxe, au definit acum 

Biserica drept „ocrotitoare a solidarităŃii naŃionale”, iar preoŃimea, drept una din cele mai 

importante categorii socio–profesionale, care reprezenta „forŃa de reazem a întregii naŃiuni”, 

asistenŃa spirituală şi socială acordată de ea credincioşilor fiind considerată o piesă importantă 

în opera de consolidare a Ńării. 

Cât priveşte preoŃimea propriu-zisă, ea a fost vizibil animată de aceste sentimente 

naŃionale, aşa cum o dovedeşte angajarea în activităŃi din cele mai diverse, unele 

conjuncturale, determinate de efectele războiului. 

Un segment important al acestui subcapitol se referă apoi la apartenenŃa şi participarea 

clerului la „Mişcarea Legionară”. Piesele documentare identificate ilustrează atmosfera 

generală instaurată după „Rebeliunea” legionară, furnizând astfel informaŃii importante despre 

atitudinea clerului din acest spaŃiu în cursul evenimentelor tumultuoase de la începutul anului 

1941, dar şi după aceea.  

Din protopopiatul Alba Iulia au fost înscrişi în „Mişcarea legionară” şase preoŃi, fără 

însă ca vreunul să ia parte în timpul „Rebeliunii” la acte abuzive, la manifestaŃii ori la acŃiuni 

de sabotaj şi dezordine. De asemenea, în anchetele dispuse ulterior niciunul n-a fost găsit 

vinovat sau condamnat. Se menŃiona că aceştia nu au militat pentru legionarism, ci doar şi-au 

încadrat activitatea de asistenŃă socială în mişcare, de aceea, după evenimentele din 21–23 

ianuarie 1941 toŃi s-au retras din mişcare. Un caz şochează însă prin atipicul său: cel al 
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preotului Savu Savu din Vurpăr, fost membru legionar, care era evocat de Inspectoratul 

General al Jandarmeriei într-o adresă de nivel naŃional, ca fiind unul extrem: sătenii din 

Vurpăr refuzau să intre în biserică, până ce locaşul de cult în care slujea preotul Savu Savu nu 

avea să fie sfinŃit din nou. Reabilitarea morală a preotului a avut o evoluŃie lentă, neîncrederea 

enoriaşilor săi trenând multă vreme. 

În ceea ce priveşte conducerea vicarială, în frunte cu protopopul Alexandru Baba, se 

constată nu doar o absenŃă punctuală a acesteia din momentul „Rebeliunii”, ci şi o lipsă de 

implicare, o absenŃă generală, de fond, a acesteia în programul politic al mişcării. 

Subcapitolul al doilea, referitor la atitudinea faŃă de război şi efectele lui directe, 

surprinde la început viziunea asumată la nivelul conştiinŃei clerului despre lupta în care era 

angajată România. Perceput nu doar ca expresie a conservării identităŃii naŃionale, ca luptă 

pentru Ńară, împotriva ruşilor care răpiseră Basarabia şi Bucovina de Nord, ci şi ca reflex de 

păstrare a identităŃii religioase, ca luptă pentru credinŃă, împotriva bolşevismului ateu, 

războiul era definit de către protopopul Alexandru Baba, în diverse conjuncturi, ca efort 

„pentru apărarea Bisericii, Crucii, Altarelor şi credinŃei străbune […] pentru ca să putem birui 

puterea întunericului bolşevismului”. 

O temă cu profunde semnificaŃii naŃional–sociale o reprezintă cea a asistenŃei 

religioase şi sociale a soldaŃilor, concretizată în campanii de înzestrare a armatei şi colecte 

pentru soldaŃii de pe front, ori programe de asistenŃă a soldaŃilor răniŃi din spitalele de 

campanie, a celor invalizi şi a familiilor acestora. Protopopiatul Alba Iulia s-a situat în multe 

din aceste acŃiuni într-o postură exemplară. 

Subiectul „eroii Reîntregirii” a cunoscut şi el o atenŃie specială din partea clerului, 

protopopul Alexandru Baba răspunzând prompt dispoziŃiilor Ministerului Culturii, prin care 

se solicita întocmirea de rapoarte cu eroii din fiecare parohie. Cuprinzând numele a 80 de eroi 

căzuŃi în intervalul iulie 1941 – noiembrie 1942, lista oferă date preŃioase referitoare la 

profesia, starea civilă, vârsta, data şi locul morŃii ori gradul avut în armată de aceşti ostaşi. 

Următorul segment al acestui subcapitol tratează despre implicarea preoŃimii în 

susŃinerea fondurilor naŃionale, sub forma împrumuturilor pe care Statul le făcea de la 

cetăŃeni, în vederea obŃinerii resurselor financiare necesare pentru dotarea armatei şi pentru 

acoperirea cheltuielilor de apărare. Concepute sub formă de fonduri („Împrumutul pentru 

înzestrarea armatei”, „Împrumutul Apărării NaŃionale”, „Împrumutul Reîntregirii”), aceste 

împrumuturi au avut aplicabilitate în cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, preoŃii 

impulsionându-i pe credincioşi în această direcŃie, ba mai mult, unii dintre aceştia înscriind ei 

înşişi sume particulare, pe lângă cele reŃinute din salarii. 
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Capitolul naŃional–politic se încheie cu informaŃii preŃioase privind patrimoniul 

bisericilor, obŃinute din tabelele elaborate de către fiecare parohie în eventualitatea evacuării, 

şi cu informaŃii despre rechiziŃionarea unor bunuri în cinci parohii ale protopopiatului Alba 

Iulia, întâmplate în toamna anului 1944. Prejudiciile cele mai importante, mai grave decât 

valoarea materială propriu-zisă a bunurilor, au fost cele de la Alba Iulia III Partoş – unde, pe 

lângă celelalte stricăciuni, au fost ridicate dosare cu documente – şi cele de la Meteş, unde au 

fost confiscate registre şi matricole de stare civilă şi au fost distruse cărŃi din bibliotecă. Cele 

mai dramatice scene s-au derulat în parohia Sărăcsău, unde soldaŃii ruşi l-au împuşcat mortal 

pe un locuitor, iar pe alŃii i-au bătut crunt. Nu doar tabloul de aici conŃine această notă 

dramatică, ci şi altele, ceea ce poate califica acŃiunile respective ca jaf. Caracterul acesta îl 

confirmă comportamentul general al soldaŃilor sovietici, care nu avea de-a face cu rechiziŃiile 

fireşti. Pe lângă cele cinci parohii ale protopopiatului, se adaugă cazul mănăstirii „Sf. Ioan 

Botezătorul” din Alba Iulia, care a fost devastată în septembrie 1944 de o divizie de soldaŃi 

ruşi, stabilită pe teritoriul mănăstirii. 

 

V. Aspecte sociale şi filantropice 

 

Capitolul debutează cu o componentă introductivă, menită să schiŃeze tabloul 

condiŃiilor sociale din timpul războiului, pentru ca apoi să trateze cazul social aparte al 

clerului din MunŃii Apuseni (care este şi cel mai amplu subcapitol de aici), continuând cu 

subiecte referitoare la implicarea Bisericii, la modul general, şi a comunităŃilor parohiale din 

protopopiatul Alba Iulia, la modul particular, în diverse programe şi acŃiuni cu caracter 

filantropic: parteneriatul cu Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale, recuperarea celor 

dependenŃi de alcool, plasarea evacuaŃilor ori colectele întreprinse în diferite scopuri 

umanitare. 

Primii ani ai celui de-al doilea război mondial s-au dovedit a fi pentru români extrem 

de dificili din punct de vedere social, criza economică, ce a adus cu sine scumpirea produselor 

şi devalorizarea monetară, la care se adăugau recoltele agricole slabe şi scumpirea manoperei 

în toate domeniile de activitate, pe fondul concentrărilor tinerilor, creând premisele unei 

insecurităŃi economice majore. În atari condiŃii, Guvernul a impus măsuri drastice, care au 

afectat dramatic condiŃiile de existenŃă.  

Din nefericire, pentru locuitorii din MunŃii Apuseni criza a fost accentuată de 

circumstanŃe agravante, specifice zonei, care au forŃat condiŃiile de viaŃă până la limita 

degradării. Este adevărat că problema insecurităŃii sociale a preoŃimii din munŃi a preocupat 

Ministerul Cultelor, care a manifestat disponibilitate pentru soluŃionarea crizei, însă sumele 



 30 

destinate au fost de cele mai multe ori insuficiente, chiar derizorii, ceea ce a provocat reacŃii 

de protest din partea beneficiarilor, anunŃând iminenŃa exodului preoŃimii din zona montană.  

În ceea ce priveşte punctual protopopiatul Alba Iulia, deşi plasat la limita geografică a 

MunŃilor Apuseni, ceea ce-i conferea avantaje în raport cu celelalte protopopiate, situate în 

zone montane greu accesibile, este observabil şi aici un risc social destul de pronunŃat, lista 

globală anuală a preoŃilor „avizaŃi la ajutor” cuprinzând 8–13 cazuri din acest areal, ceea ce 

constituie un procentaj destul de mare, de aprox. 50%, raportat la numărul total al parohiilor 

din protopopiat. 

Singurul susŃinător constant al clerului şi parohiilor sărace a rămas în aceşti ani 

conducerea vicarială, care acorda anul şi conjunctural diverse alocaŃii. În special câteva 

parohii din protopopiatul Alba Iulia au beneficiat de subvenŃii mai mari, date fiind lipsurile pe 

care acestea le reclamau. 

Un capitol cu profunde semnificaŃii social–filantropice îl reprezintă colectele iniŃiate 

în cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, unele fiind expresia la scară redusă a unor programe 

ample, desfăşurate la nivel naŃional, altele constituindu-se în reacŃii spontane de solidaritate, 

având caracterul unor campanii locale, avându-i ca destinatari pe soldaŃii de pe front, din 

spitalele de campanie ori pe cei invalizi şi pe familiile acestora, pe preoŃii refugiaŃi, pe 

nevoiaşi ori diverse instituŃii şi persoane particulare. În majoritatea cazurilor se observă o 

angajare susŃinută, uneori chiar entuziastă, în actul de asistenŃă socială, imperativul ajutorării 

celor oropsiŃi reprezentând adeseori un catalizator moral şi social pentru mase. 

În cele mai multe situaŃii, comparând rapoartele şi tabelele, protopopiatul Alba Iulia se 

situa în fruntea listei contribuŃiilor din cuprinsul Vicariatului, în unele cazuri însuşi 

protopopul Alexandru Baba ori parohia centrală din Alba Iulia, pe care el o păstorea, oferind o 

pildă în acest sens. Se poate spune că unele acŃiuni caritabile au pus protopopiatul Alba Iulia 

în postura de model de implicare, acesta devenind, ca şi în alte cazuri, un fel de „centru–pilot” 

la nivel de Vicariat. Notabilă este apoi viziunea protopopului Alexandru Baba, care depăşea 

perspectiva reducŃionistă a actului de asistenŃă socială, înŃeles doar ca rezolvare punctuală, 

singulară a necesităŃilor primare şi de moment şi releva şi celelalte aspecte ale problemei, ca 

asistenŃa psihologică şi reinserŃia socială a celor asistaŃi. Iată o viziune amplă, care face 

trimitere la principiile moderne ale asistenŃei sociale! 

În aceste condiŃii, nu este de mirare că Statul, prin Consiliul de Patronaj al Operelor 

Sociale, a solicitat colaborarea Bisericii, ca cel mai viabil partener şi garantul operei de 

asistenŃă socială, colaborare sistematizată în toamna anului 1943 şi salutată ca prilej de 

„încreştinare a asistenŃei sociale”, bază pentru o „asistenŃă naŃional creştină”. 
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Că asistenŃa socială a constituit în aceşti ani o prioritate pentru Biserică, în general, şi 

pentru protopopiatul albaiulian, în particular, o dovedeşte, aşadar, implicarea preoŃilor şi a 

credincioşilor în diverse proiecte de profil şi campanii de colectare, în pofida crizei materiale 

existente şi a „vremurilor de jertfă şi grea cumpănă”. 

 

VI. Aspecte inter–confesionale  

 

Tabloul relaŃiilor inter–confesionale la nivelul protopopiatului Alba Iulia, înŃelese 

generic, ca raportare biunivocă şi irenică, n-a putut fi reconstituit din cauza lipsei unor astfel 

de informaŃii. În consecinŃă, perspectiva inter–confesională se dovedeşte pentru noi, astăzi, 

incompletă, lăsând să transpară doar momente mai tensionate, chiar de fricŃiune, între 

comunităŃile ortodoxe şi celelalte culte.      

Problema cea mai delicată din acest punct de vedere a constituit-o în anii de război 

evoluŃia spectaculoasă a fenomenului sectar, care a înregistrat apoi schimbări bruşte, în urma 

dispoziŃiilor extreme luate de conducerea de Stat în problema organizaŃiilor sectare. 

În primii ani ai celui de-al doilea război mondial, fenomenul sectar a proliferat, 

datorită cadrului legislativ permisiv, care admitea constituirea adepŃilor cultelor interzise în 

organizaŃii şi asociaŃii religioase, în spatele cărora denominaŃiunile neoprotestante au putut să-

şi mascheze prozelitismul. După câŃiva ani însă, problema „sectarismului” a ajuns să fie 

considerată una cu implicaŃii naŃionale, fapt pentru care Statul a solicitat ajutorul Bisericii 

Ortodoxe în contracararea ofensivei neoprotestante. Biserica şi-a oferit concursul, însă a 

reclamat lipsa de sprijin din partea autorităŃilor publice locale, la care se adăuga colportajul 

intens pe care-l desfăşurau sectele, tocmai sub autorizaŃiile emise de Ministerul Cultelor. 

În aceste împrejurări, autorităŃile de Stat au impus măsuri extreme, care au culminat cu 

emiterea Decretului nr. 927 din 28 decembrie 1942, prin care organizaŃiile sectare au fost 

desfiinŃate. Salutată de către reprezentanŃii Bisericii – protopopul Alexandru Baba o considera 

o „satisfacŃie dată Bisericii” – măsura n-a avut, din păcate, efectele scontate, creând, mai 

degrabă, ambiguităŃi şi artificialităŃi în plan confesional. Doar o mică parte a adepŃilor sectari 

s-au (re)convertit la cultele istorice – manifestând însă o atitudine rezervată –, cei mai mulŃi 

activând în continuare în mod clandestin, afişând aversiune faŃă de intenŃia preoŃilor de a-i 

converti şi sperând în remedierea situaŃiei lor confesionale. Aşa se face că în 1944 se costata 

cu surprindere că, deşi fuseseră desfiinŃate legal, sectele continuau să existe în parohii în mod 

deghizat. 

În efortul de combatere a sectarismului, preocuparea centrală a reprezentat-o 

constituirea unui organism de colportaj, ca mijloc eficient de contracarare a ofensivei sectare. 
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Unul din cele mai ilustrative cazuri în ceea ce priveşte difuzarea de broşuri antisectare în 

cuprinsul Vicariatului este protopopiatul Alba Iulia, care înregistra printre cele mai bune 

rezultate şi la capitolul colportajului obiectelor religioase. 

La nivelul protopopiatul Alba Iulia, situaŃia trecerilor confesionale de la Ortodoxie la 

secte se prezenta mai bine decât cea înregistrată la scară naŃională şi decât cea de la nivelul 

Vicariatului, în sensul menŃinerii nealterate a identităŃii confesionale a comunităŃilor ortodoxe. 

Astfel, deşi existau câteva comunităŃi puternice de baptişti (Pâclişa, Acmariu şi TăuŃi), 

pericolul sectar fiind aici o permanenŃă deloc de neglijat, în intervalul 1940–1943 convertirile 

la secte erau minime (doar trei cazuri). Este adevărat, nici convertirile sectarilor la Biserica 

Ortodoxă nu pot fi considerate în această perioadă succese deosebite (cu câteva excepŃii). 

Rămâne lăudabilă, în schimb, reuşita preoŃilor de a fi conservat identitatea confesională a 

propriilor credincioşi, ceea ce reprezintă din punct de vedere pastoral un succes. 

În ceea ce priveşte relaŃia dintre Biserica Ortodoxă şi cea Greco–Catolică, în 

protopopiatul Alba Iulia s-au înregistrat câteva cazuri tensionate, pe fondul deficitului 

confesional resimŃit tot mai mult de Biserica Greco–Catolică în această perioadă. În două 

situaŃii (Blandiana şi Bucerdea Vinoasă) se constată chiar diferende confesionale majore, care 

au ajuns să fie anchetate de Minister. De fiecare dată a fost reclamată lipsa de principialitate a 

preoŃilor greco–catolici, care s-au pretat la atitudini şi procedee ilegale şi dezonorante, 

secondaŃi de cadre didactice şi de reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale. Din păcate, 

conflictele acestea au afectat nu doar relaŃiile inter–confesionale, ci şi pe cele sociale şi bunul 

mers al activităŃii şcolare. 

Este notabil faptul că cele mai multe treceri confesionale din cuprinsul protopopiatului 

Alba Iulia se produceau între Ortodoxie şi Greco–Catolicism, în favoarea Bisericii Ortodoxe, 

care în 1943 cunoştea o ascensiune spectaculoasă (în raportul de treceri confesionale produse 

acum între cele două Biserici, 80% erau greco-catolici convertiŃi la Ortodoxie şi 20%, 

ortodocşi convertiŃi la greco-catolicism). Interesantă este apoi mobilitatea confesională şi 

frecvenŃa cu care convertirile apar în anumite parohii ale protopopiatului, mai ales în cele 

urbane.  

La obŃinerea acestor succese au concurat mai mulŃi factori: preocuparea protopopului 

Alexandru Baba pentru conservarea identităŃii confesionale a credincioşilor din protopopiat, 

manifestată în directivele şi sugestiile destinate preoŃimii, interesul clerului în această direcŃie, 

observabil în aplicarea diverselor mijloace de pastoraŃie, unul dintre cele mai eficiente 

dovedindu-se cel al colportajului (la acest capitol protopopiatul Alba Iulia înregistra printre 

cele mai bune rezultate) şi, nu în ultimul rând, ataşamentul credincioşilor faŃă de propria 

credinŃă. 
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83. Fişa de pensiune a ieromonahului Calistrat (Constantin) Proca, neînregistrată. 
84. Fişa de pensiune a protopopului Alexandru Baba, neînregistrată. 
85. Fişa individuală (Alexandru Baba), neînregistrată; (Gheorghe NuŃiu), neînregistrată; 

(Nicolae Puia), neînregistrată; (Sabin Răcătău), 20 decembrie 1940, neînregistrată; (Ernest 
Ionescu), 17 decembrie 1940, neînregistrată; (Mircea Fodorean), neînregistrată; (Nicolae 
Muntean, Cricău), 28 decembrie 1940, neînregistrată; (Aurel Velea), 14 decembrie 1940, 
neînregistrată; (Petru Circo), neînregistrată; (Nicolae Ghişoiu), 12 decembrie 1940, 
neînregistrată; (Liviu Muntean), neînregistrată; (Traian Todoran), 1940, neînregistrată; 
(Ioan Dădârlat), 16 decembrie 1940, neînregistrată; (Alexandru Vâjdea), 16 decembrie 
1940, neînregistrată; (Emil Gheaja), 20 decembrie 1940, neînregistrată; (Vasile 
Maximinian), neînregistrată; (Nicolae Gherman), 19 decembrie 1940, neînregistrată; 

86. Fişă personală de salariat public – Ioan Popescu, 1941, neînregistrată. 
87. Fondul Mănăstirii „Sf. Ion Botezătorul” din Alba Iulia, redactat de episcopul Armatei, 

dr. Ioan Stroia, la 29 martie 1937, copie înregistrată cu nr. 2708/1941. 
88. Gramata episcopului Nicolae Ivan al Clujului, 1 noiembrie 1925, copie neînregistrată. 
89. Lista membrilor Adunării parohiale din parohia AmpoiŃa pe anul 1940, 18 septembrie 

1940, neînregistrată. 
90. Listă de subscripŃie, neînregistrată. 
91. Materialul propus la disciplina religie la şcoala primară din Craiva, 30 mai 1942, 

neînregistrat. 
92. Memoriul mitropolitului Nicolae Bălan, nr. 4529/31 martie 1941, în chestiunea 

imixtiunii Statului în organizarea şcolilor teologice, copie înregistrată cu nr. 1373/1941. 
93. Memoriul mitropolitului Nicolae Bălan, nr. 15914, adresat Mareşalului Ion Antonescu la 

6 noiembrie 1941, copie neînregistrată. 
94. Memoriul mitropolitului Nicolae Bălan, nr. 15914/1941, în chestiunea confiscării 

bunurilor şcolilor confesionale, copie înregistrată cu nr. 3979/14 noiembrie 1941. 
95. Memoriul mitropolitului Nicolae Bălan, nr. 78/9 martie 1944, copie înregistrată cu nr. 

1574/15 martie 1944. 
96. Memoriul preotului profesor Ioan Pop de la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 12 

mai 1941, neînregistrat. 
97. Plan de colaborare între Patriarhia Română şi Consiliul de Patronaj al Operelor 

Sociale, înregistrat cu nr. 5554/2 decembrie 1943. 
98. Proces verbal, 15 ianuarie 1942, neînregistrat; nr. 639/25 febr. 1942; nr. 1597/17 apr. 

1942 
99. Proces verbal despre vizitaŃia canonică Ńinută la… în parohia…, (toate neînregistrate): 

31 mai 1943, Acmariu; 7 iunie 1943, Alba Iulia II Maieri; 8 iunie 1943, Alba Iulia III 
Partoş; 20 mai 1943, AmpoiŃa; 29 mai 1943, Blandiana; 24 mai 1943, Bucerdea 
Vinoasă I; 24 mai 1943, Bucerdea Vinoasă II; 24 mai 1943, Craiva; 25 mai 1943, 
Cricău; 19 mai 1943, Găureni; 21 mai 1943, Ighiel; 22 mai 1943, Ighiu; 26 mai 1943, 
Inuri; 19 mai 1943, Meteş; 26 mai 1943, Pâclişa; 18 mai 1943, Poiana Ampoiului; 28 
mai 1943, Răcătău; 31 mai 1943, Sărăcsău; 20 mai 1943, TăuŃi; 25 mai 1943, Tibru; 21 
mai 1943, łelna; 27 mai 1943, Vurpăr. 

100. Proces verbal luat cu ocazia anchetării preotului Petru Circo din Ighiu la 4 iulie 1944, 
4 p., nr. 2816/1944. 

101. Proces verbal luat de Comisia de EpuraŃie a Vicariatului la 15 ianuarie 1945, 
neînregistrat. 

102. Proces verbal luat în cauza anchetării preotului Nicolae Puia din Alba Iulia Partoş, 10 
p., datat 11 aprilie 1942, înregistrat la nr. 846/12 martie 1942. 

103. Proces verbal luat în cauza învinuirilor aduse PC Protopop Stavrofor Alexandru Baba, 
Cluj, 4 mai 1946, neînregistrat. 
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104. Proces verbal luat în şedinŃa Consiliului parohial din Ighiel la 30 ianuarie 1943, 4 p., 
nr. 459/6 februarie 1943. 

105. Proces verbal luat în şedinŃa extraordinară a Consiliului parohial din parohia Alba 
Iulia Partoş în ziua de 11 aprilie 1942, înregistrat la nr. 846/1942. 

106. Proces verbal luat în şedinŃa extraordinară a Consiliului parohial din parohia centrală 
ort. rom. Alba Iulia, Ńinută la data de joi 24 septembrie 1942…, neînregistrat. 

107. Proces verbal luat în şedinŃa ordinară a Adunării protopopeşti din tractul Alba Iulia 
Ńinută la 30 aprilie 1942, neînregistrat. 

108. Proces verbal luat în şedinŃa ordinară a Adunării protopopeşti din tractul Alba Iulia 
Ńinută la 15 aprilie 1943, înregistrat la dosarul nr. 3373/15 iulie 1943. 

109. Proces verbal luat în şedinŃa ordinară a Adunării protopopeşti din tractul Alba Iulia 
Ńinută la 28 martie 1944, înregistrat la dosarul nr. 4026/22 septembrie 1944. 

110. Proces verbal luat în şedinŃa Scaunului protopopesc al tractului Alba Iulia Ńinută în ziua 
de 19 august 1940…, conexat la documentul nr. 110/23 septembrie 1940. 

111. Proces verbal luat în şedinŃa Scaunului protopopesc al tractului Alba Iulia, Ńinută la 
data de 26 august 1942 (în cauza validării alegerii de preot la Bucerdea Vinoasă), nr. 
439/26 august 1942 (înregistrat greşit cu nr. 439, care era, de fapt, numărul de 
înregistrare al emitentului – protopopiatul Alba Iulia – şi nu cel al Vicariatului). 

112. Proces verbal luat în zilele de 18 şi 20 iulie 1942 în cadrul anchetei referitoare la 
alegerea de preot în Bucerdea Vinoasă, nr. 2612/1942. 

113. Proect de Statut pentru organizarea şi funcŃionarea colportajului cu broşuri şi obiecte 
religioase, în cuprinsul Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Vicariatul Alba Iulia, 
nedatat, neînregistrat. 

114. Raport al protopopiatului Alba Iulia, nr. 336/31 aug. 1944, înregistrat de Vicariat cu nr. 
3929/31 aug. 1944. 

115. Raport de activitate la Şc. Primară Găureni, 19 iulie 1944, neînregistrat. 
116. Raport despre activitatea catehetică desfăşurată la Şcoala primară de Stat nr. 2 din 

Alba Iulia, pe anul şcolar 1943/44, 19 iulie 1944, neînregistrat. 
117. Raport general asupra situaŃiei Vicariatului din Alba Iulia, nr. 1729/1945. 
118. Raport general despre situaŃia protopopiatului ort. român Alba Iulia, nr. 2442/15 iunie 

1942, p. 4. Raportul era datat 28 aprilie 1942 şi prezentat în Adunarea protopopească din 
30 aprilie 1942. 

119. Raport general despre situaŃia protopopiatului ort. român Alba Iulia, nr. 3373/15 iulie 
1943, 16 p. Raportul era datat 8 aprilie 1943 şi prezentat în Adunarea protopopească din 
15 aprilie 1943. 

120. Raport în cauza anchetei referitoare la alegerea de preot în Bucerdea Vinoasă, nr. 
2612/1942 şi nr. 3133/10 august 1942. 

121. Raportul catehetului Nicolae Puia, 1 iunie 1942, neînregistrat. 
122. Raportul despre activitatea Vicariatului de la înfiinŃarea lui (6 sept. 1940), până la 30 

iunie 1941, neînregistrat. 
123. Raport despre activitatea Vicariatului de la data de 27 noiembrie 1940 şi până azi (4 

martie 1941), nr. 831/4 martie 1941. 
124. Raportul despre activitatea Vicariatului de la data de 1 aprilie 1942 până la 1 aprilie 

1943, neînregistrat. 
125. Raportul despre activitatea Vicariatului pe anul 1943, neînregistrat. 
126. Raportul şcolar al preotului Petru Circo din Ighiu, 17 iulie 1944, neînregistrat. 
127. Raportul şcolar al preotului profesor Ioan Pop de la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba 

Iulia (18 noiembrie 1940), nr. 1013/20 noiembrie 1940. 
128. Raportul şcolar al preotului Vasile Cipcigan din Răcătău (29 iulie 1944), nr. 3939/2 

septembrie 1944. 
129. Raportul şcolar al profesorului Octavian Maximinian de la Liceul Comercial din Alba 

Iulia, pe anul 1940-1941, nr. 1615/29 aprilie 1941. 
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130. Raportul şcolar al profesorului Octavian Maximinian de la Liceul Comercial din Alba 
Iulia, pe anul 1941-1942 (4 iulie 1942), neînregistrat. 

131. Raportul privind activitatea SecŃiei Culturale a eparhiei Aradului în anul 1943, nr. 
2608/22 mai 1944. 

132. Referatul profesorului de religie Octavian Maximinian de la Liceul Comercial din Alba 
Iulia, nr. 3843/3 octombrie 1942. 

133. Registrul Conspectul salarelor preoŃilor. Alba Iulia, 1940, 1943–1946. 
134. Registrul de Procese verbale al Vicariatului Ortodox Român Alba Iulia, 10 septembrie 

1940 – 27 februarie 1943, vol. I. 
135. Registrul de Procese verbale al Vicariatului Ortodox Român Alba Iulia, 11 martie 1943 

– 6 aprilie 1944, vol. II. 
136. Registrul de Procese verbale al Vicariatului Ortodox Român Alba Iulia, 20 aprilie 1944 

– 8 (28) martie 1945, vol. III. 
137. Registrul Fondul General Administrativ. 
138. Stat constatând prezenŃa şi achitarea ajutorului familial cuvenit cântăreŃului Andrei 

Palii dela parohia Inuri jud. Alba, pe lunile aprilie-noiembrie 1944, neînregistrat. 
139. Stat de serviciu (Gheorghe NuŃiu), neînregistrat; (Mircea Fodorean), 1941, neînregistrat; 

(Nicolae Puia), 1941; (Sabin Răcătău), 1941, neînregistrat; (Dumitru Bogdan), 1942, 
neînregistrat; (Ioan Pop, Craiva), 1941, neînregistrat; (Nicolae Muntean), 1941, 
neînregistrat; (Aurel Velea), 1941, neînregistrat; (Petru Circo), 1941, neînregistrat; 
(Nicolae Ghişoiu), 1941, neînregistrat; (Liviu Muntean), 1941, neînregistrat; (Traian 
Todoran), 1941, neînregistrat; (Ioan Dădârlat), 1941, neînregistrat; (Alexandru Vâjdea), 
1941, neînregistrat; (Emil Gheaja), 1941, neînregistrat; (Savu Savu), 1941, neînregistrat. 

140. Statistica bisericească la 31 decembrie 1940. Protopopiatul Alba Iulia, 10 martie 1941, 
neînregistrată, 8 p. 

141. Statistica bisericească la 31 decembrie 1941. Protopopiatul Alba Iulia, 25 februarie 
1942, neînregistrată, 8 p. 

142. Statistica bisericească la 31 decembrie 1942. Protopopiatul Alba Iulia, nr. 745/18 
februarie 1943, 8 p. 

143. Statistica bisericească la 31 decembrie 1943. Protopopiatul Alba Iulia, nr. 823/16 
februarie 1944, 8 p. 

144. Statistica bisericească la 31 decembrie 1942. Vicariatul Alba Iulia, nr. 745/18 februarie 
1943, 8 p. 

145. Statistica bisericească la 31 decembrie 1943. Vicariatul Alba Iulia, 15 februarie 1944, 
nr. 823/16 februarie 1944, 8 p. 

146. Tabel despre numărul familiilor şi sufletelor din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, 
nr. 3845/6 noiembrie 1941. 

147. Tablou, 8 februarie 1943, neînregistrat. 
148. Tablou al elevilor şcolari ort. din Sărăxău prevăzând nota generală de fine de an la 

religie, nr. 3939/2 septembrie 1944. 
149. Tablou cu elevii cari au cercetat şcoala în anul şcol. 1943/44 şi notele lor la sfârşitul 

anului (Ighiel), 18 iulie 1944, neînregistrat. 
150. Tabloul cuprinzând datele asupra bibliotecilor parohiale din parohiile protopopiatului 

Alba Iulia, nr. 3255/19 august 1942. 
151. Tablou de clasificarea elevilor la studiul religiunii dela Şc. primară Inuri-sat în anul 

1943/44, 28 iulie 1944, neînregistrat. 
152. Tablou de clădirile bisericeşti începute şi neterminate, datat 3 februarie 1943, 

neînregistrat. 
153. Tablou de elevii ortodocşi cu media obŃinută la Religie în anul şcolar 1943/44 (łelna), 

1 august 1944, neînregistrat. 
154. Tabloul de elevii ortodocşi de la şcoala primară mixtă Nr. 1 din Alba Iulia, nedatat, 

neînregistrat. 
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155. Tablou de preoŃii şi cântăreŃii bisericeşti evacuaŃi din Basarabia, Bucovina şi Moldova 
repartizaŃi în cuprinsul Vicariatului Ortodox Român de Alba Iulia, nr. 2538/1944. 

156. Tablou despre construcŃiile noui şi reparaŃiunile făcute bisericilor din protopopiatul 
Alba Iulia, în anul 1940, nr. 1100/19 martie 1941. 

157. Tablou despre contribuŃia parohiilor din Vicariatul ortodox Alba Iulia pentru 
ajutorarea răniŃilor, 31 decembrie 1941, neînregistrat. 

158. Tablou despre elevii înscrişi la şcoala primară din Ighiu în anul şcolar 1943/44 (18 
iulie 1944), nr. 3939/2 septembrie 1944. 

159. Tablou despre materialul propus din studiul religiunii la şcoala primară de Stat din 
Cricău în anul şcolar 1943-1944, 21 iulie 1944, neînregistrat. 

160. Tablou despre membrii Consiliului şi Epitropiei parohiale din AmpoiŃa, 18 septembrie 
1940, neînregistrat. 

161. Tablou despre parohiile din MunŃii Apuseni avizate la ajutor din fondul Art. 219, 
exerciŃiul 1942/1943, neînregistrat. 

162. Tablou despre preoŃii din MunŃii Apuseni, avizaŃi la ajutor din fondul prevăzut în 
bugetul Ministerului, 17 iulie 1942, neînregistrat. 

163. Tablou despre reparaŃiunile făcute bisericilor din parohiile protopopiatului Alba Iulia 
în anul 1941, nr. 760/6 martie 1942. 

164. Tablou despre reparaŃiunile făcute bisericilor din protopopiatul Alba Iulia în anul 1942, 
nr. 672/16 februarie 1943. 

165. Tablou despre reparaŃiunile făcute caselor parohiale în parohiile protopopiatului Alba 
Iulia în anul 1941, nr. 761/6 martie 1942. 

166. Tablou despre situaŃia catehizaŃiei elevilor de la şcoala primară din Acmariu pe anul 
şcolar 1943-1944, 26 iulie 1944, neînregistrat. 

167. Tablou despre situaŃia cimitirelor din parohiile protopopiatului Alba Iulia, în anul 
1941, nr. 636/25 februarie 1942. 

168. Tablou despre situaŃia elevilor ort. de la Şc. Prim. nr. 2 din Alba Iulia pe a. şcolar 
1943/44, nedatat, neînregistrat. 

169. Tablou despre sumele subscrise la Împrumutul Reîntregirii de preoŃii şi cântăreŃii din 
protopopiatul Alba Iulia, nr. 3764/31 octombrie 1941. 

170. Tablou despre taxele sidoxiale cu cari sunt impuse parohiile Protopopiatului ort. rom. 
Alba Iulia, nr. 469/12 octombrie 1940. 

171. Tablou general despre donaŃiunile făcute parohiilor din protopopiatul ort. rom. Alba 
Iulia pe anul 1940, nr. 1096/19 martie 1941. 

172. Tablou nominal al elevilor ortodocşi dela şcoala primară Pâclişa din anul şcolar 1943-
44 cu notele la religie, nr. 4027/22 septembrie 1944. 

173. Tablou nominal despre elevii dela şcoala primară din parohia Vurpăr, 4 august 1944, 
neînregistrat. 

174. Tablou pe clase şi sex, de elevii catehizaŃi în anul şcolar 1943-1944, de la şcoala 
primară de Stat din comuna Blandiana, judeŃul Alba, neînregistrat. 

175. Tablou recapitulativ de situaŃia aşezămintelor şi bunurilor bisericeşti din protopopiatul 
Alba Iulia (1940), 19 martie 1941, neînregistrat. 

176. Tablou recapitulativ de situaŃia aşezămintelor şi bunurilor bisericeşti din protopopiatul 
Alba Iulia (1941), datat 24 martie 1942, înregistrat cu nr. 1458/11 aprilie 1942. 

177. Tablou recapitulativ de situaŃia aşezămintelor şi bunurilor bisericeşti din protopopiatul 
Alba Iulia (1942), datat 23 februarie 1943, înregistrat cu nr. 852/24 februarie 1943. 

178. Tablou recapitulativ de situaŃia aşezămintelor şi bunurilor bisericeşti din protopopiatul 
Alba Iulia (1943), datat 25 februarie 1944, înregistrat cu nr. 1019/25 februarie 1944. 

179. Tabloul abonaŃilor la foaia „Calea Mântuirii”, 8 ianuarie 1943, neînregistrat. 
180. Tabloul abonaŃilor la gazeta „Calea Mântuirii”, 2 ianuarie 1943, nr. 9/4 ianuarie 1943. 
181. Tabloul bisericilor sărace din MunŃii Apuseni, 27 iulie 1944, neînregistrat. 
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182. Tabloul candidaŃilor înscrişi la examenul de cântăreŃ bisericesc din 15 ianuarie 1942, 
neînregistrat. 

183. Tabloul cateheŃilor din protopopiatul Alba Iulia pe anul şcolar 1941-1942, 
neînregistrat. 

184. Tabloul Consiliului şi Epitropiei parohiale din parohia centrală ort. rom. Alba Iulia, 18 
septembrie 1940, neînregistrat. 

185. Tabloul donaŃiunilor făcute parohiilor din protopopiatul Alba Iulia în anul 1941, nr. 
633/25 februarie 1942. 

186. Tabloul donaŃiunilor făcute parohiilor din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia în anul 
1942, nr. 666/16 februarie 1943. 

187. Tabloul elevilor dela şcoala primară din parohia Poiana Ampoiului, anul şcolar 1943-
44, repartizaŃi pe clase şi sex şi nota la studiul religiunii, nr. 3939/2 septembrie 1944. 

188. Tabloul elevilor de religie ortodoxă înscrişi la şcoala primară de Stat din Răcătău jud. 
Alba în anul 1943-1944 (29 iulie 1944), nr. 3939/2 septembrie 1944. 

189. Tabloul elevilor dela Şc. Primară Găureni, pe clase, neînregistrat. 
190. Tabloul elevilor ortodocşi din parohia Meteş, nr. 3945/4 septembrie 1944. 
191. Tabloul elevilor ort. rom. dela şcoala primară Cricău pe 1943-1944, 2 august 1944, 

neînregistrat. 
192. Tabloul materialului propus la religie în 1943/44 (Inuri, 28 iulie 1944), nr. 3939/2 

septembrie 1944. 
193. Tabloul parohiilor şi preoŃilor din MunŃii Apuseni, 19 ianuarie 1944, neînregistrat. 
194. Tabloul parohiilor vacante în Vicariat, în răstimpul 1940-1943, 22 ianuarie 1944, 

neînregistrat. 
195. Tabloul preoŃilor refugiaŃi din Nordul Ardealului şi plasaŃi în Vicariatul Ortodox 

Român Alba Iulia, nr. 2941/27 iulie 1942. 
196. Tabloul preoŃilor refugiaŃi şi utilizaŃi în Vicariatul Alba Iulia, nr. 2961/19 august 1941. 
197. Tabloul preoŃilor săraci din MunŃii Apuseni, 1944, neînregistrat. 
198. Tabloul recapitulativ de situaŃia aşezămintelor şi bunurilor bisericeşti din Vicariatul 

ortodox din Alba Iulia, neînregistrat. 
199. Tabloul (nominal al) sectarilor din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia în anul 1942, 

nr. 667/16 febr. 1943. 
200. Tabloul (nominal al) sectarilor din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, în anul 1943, 

nr. 680/9 febr. 1944. 
201. Tabloul sectarilor din parohiile protopopiatului Alba Iulia în anul 1941, nr. 634/25 febr. 

1942. 
202. Tabloul sectarilor din parohiile protopopiatului Alba Iulia, reveniŃi la Ortodoxie, nr. 

1497/13 aprilie 1942. 
203. Tabloul sectarilor din parohiile protopopiatului Alba Iulia, trecuŃi de la ortodocşi la 

sectarism, nr. 1497/13 aprilie 1942. 
204. Tabloul sectarilor din protopopiatul Alba Iulia în anul 1940, nr. 1104/febr. 1941. 
205. Tabloul trecerilor religioase întâmplate în parohiile protopopiatului Alba Iulia, în 

decursul anului 1941, nr. 874/13 martie 1942. 
206. Tabloul trecerilor religioase din parohiile protopopiatului Alba Iulia în cursul anului 

1942, nr. 786/22 februarie 1943. 
207. Tabloul trecerilor religioase făcute în parohiile protopopiatului Alba Iulia în anul 1943, 

nr. 1020/25 februarie 1944. 
208. Tabloul veniturilor preoŃeşti din parohia vacantă AmpoiŃa, 4 august 1944, neînregistrat. 
209. Telegrama Ministerului Culturii NaŃionale şi al Cultelor, nr. 63632/30 noiembrie 1942, 

neînregistrată; nr. 39510/18 iulie 1941 şi nr. 31418/21 iunie 1943, neînregistrate. 
210. Telegrama Secretarului General pentru Culte şi Arte, prof. Aurel Popa, nr. 16146/26 

martie 1943, neînregistrată. 
211. Testimoniu de maturitate gimnazial, nr. 1204/27 martie 1942. 



 41 

I. 2. Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, acte neinventariate, doc. nr. 845/1945. 
I. 3. Arhiva Oficiului parohial Alba Iulia Centru 
• Istoricul bisericii «Buna Vestire» Centru din Alba Iulia, manuscris tehnoredactat de pr. 

conf. univ. dr. Dumitru Vanca, 3 p. 
I. 4. Arhiva Oficiului parohial AmpoiŃa 
• Istoricul bisericii din parohia AmpoiŃa, manuscris tehnoredactat. 
I. 5. Arhiva Oficiului parohial Ighiel 
• Monografie parohială. Parohia Ortodoxă Română Ighiel (pr. Constantin Dan) 83 p. 
I. 6. Arhiva Oficiului parohial Mereteu 
• Istoricul bisericii din parohia Mereteu, manuscris tehnoredactat. 
I. 7. Arhiva protopopiatului ortodox român Alba Iulia 
• Protopopiatul Ortodox Alba Iulia de la începuturi până azi, manuscris tehnoredactat,  

14 p. 
I. 8. Serviciul JudeŃean Alba al Arhivelor NaŃionale 
• Fond Parohia ortodoxă Acmariu: 

- registrul nr. B4/1940-1948 (Registru de şedinŃe pentru luarea proceselor verbale a 
parohiei Acmariu, 1940-1948); 

- registrul nr. C2/1941-1952 (Registru de prezenŃă a parohiei ortodoxe române 
Acmariu, protopopiatul Alba Iulia pe anii 1941-1946). 

• Fond Parohia ortodoxă Alba Iulia Centru, dosar 1/1792-1813. 
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