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Abstract 
 
The paper above presents, in a concrete way, the general report between 

the communism in the period when Petru Groza governed (1945-1947) and the 
Greek Catholic Church, in Romania, with the more or less involvement of the 
Holy See or of the Russian Orthodox Church. It is also made an evidence of the 
antagonistic perceptions of the communism and of the Catholicism as well, 
from the ideological point of view, regarding the position of obedience or 
insubordination in the difficult relationships between State and Church. 

As a primary aspect, the study is concentrated on depicting the 
principles that guided the communists in order to develop a contradictory 
attitude towards the Church, to highlight the essential features of the religious 
politics and of the communist regimes based on the local specificities and on the 
description of the mechanisms and of the guileful strategies through which the 
Romanian communists, taking advantage of the international context, with 
ability and agility, succeeded in winning the people’s trust, consolidating their 
legitimacy and, eventually, in obeying the Greek Catholic Church to their 
desiderates. 

As a final reference, our interest is concerned on an analysis of the 
motivations that the Petru Groza government had in pleading for putting the 
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accent on the historical evolution of the conflict between the Orthodox adepts 
and the Catholics, but we have also observed the concrete measures adopted by 
the Romanian communist regimes towards the Greek Catholic Church and the 
manner in which the representatives of the nunciature from Bucharest (Andrea 
Cassulo and his successor Gerald Patrick O’Hara) reacted to the rough actions 
of the communist government.  
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“Relaţia” Stat-Biserică în România (1945-1947) 
 
Biserica a reprezentat pentru comunismul în expansiune unul dintre cei 

mai aprigi adversari, datorită rolului său istoric, ea conferind societăţilor central 
est europene în general şi societăţii româneşti în particular un spirit de coeziune, 
oferind valori ce erau considerate extrem de periculoase pentru sistemul totalitar 
comunist (Ţârău, 1998). Dacă în concepţia occidentală laicitatea a reprezentat o 
modalitate prin care statul şi-a manifestat în general neimplicarea faţă de 
problemele religioase, în statele comuniste aceasta urma să fie garanţia faptului 
că un număr tot mai mare de cetăţeni vor fi sustraşi influenţei cultelor religioase 
(Bucur şi Stan, 2004). Fiind considerat o religie politică, marxismul neagă orice altă 
viziune filosofică, politică sau religioasă asupra lumii, ajungând astfel până la 
urmă să intre în conflict cu biserica, să impună un control total asupra 
individului, asupra tuturor activităţilor şi nevoilor lui (Cardia, 1992, cf. Bucur, 
Stan, 2004:15). 

De cealaltă parte, Biserica nu poate accepta nici un sistem social bazat pe 
materialism: nici sistemul liberal, care nu ţine seama de aproapele ce trebuie 
ajutat, ci numai de profitul propriu, nici sistemul dialectic marxist, deoarece 
aceste sisteme nu respectă persoana umană, ci din contră, sacrifică drepturile ei 
fundamentale, demnitatea omului, trebuind să stea la baza structurilor vieţii 
familiale, profesionale şi sociale (Popa, 1997).                        

Comunismul este prin natura sa antireligios, nu atât prin negarea 
teoretică a lui Dumnezeu, ci prin faptul că este o mişcare revoluţionară care nu 
are nevoie de Dumnezeu, acesta fiind socotit inutil pentru ea, ba chiar periculos, 
căci ţine pe om în iluzii, nu în realitatea nevoilor pământeşti, religia reprezentând 
un „opiu pentru popor”, singura realitate fiind cea care „se bazează pe simţuri” 
(Popa, 1997). Negând orice formă de realitate spirituală, transcendentă materiei 
şi ţinând să acapareze chiar spiritul şi sufletul oamenilor, ideologia totalitară 
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comunistă merge până la excluderea tuturor celorlalte concepţii rivale (Cipăianu, 
1997). 

Fără a elabora o politică rigidă, comuniştii au acţionat extrem de abil în 
vederea subordonării sau eliminării – acolo unde nu era posibilă subordonarea 
instituţiilor religioase, totuşi, existând cel puţin trei principii după care s-a definit 
ideologic poziţia lor faţă de biserică: 

 
Cuius regio, eius religio (A cui este stăpânirea, a aceluia este Biserica); 
Cine nu este cu noi este împotriva noastră; 
Dezbină şi stăpâneşte (Ţârău, 1998). 
 
De fapt, toate aceste trei principii separat sau împreună aplicate 

urmăreau eliminarea Bisericii: ultimul obstacol important în calea impunerii 
regimului de inspiraţie sovietică (Vasile, 2003a), şi a formării omului nou. 

Referindu-se la relaţiile Stat–Biserică în zonele dominate de sovietici, 
Pedro Ramet3 identifică şase trăsături esenţiale ale politicii religioase a 
regimurilor comuniste, condiţionate de specificităţile locale: ponderea 
organizaţiei religioase, dispoziţia acesteia de a se subordona conform cerinţelor 
autorităţii politice şi posibilitatea de a infiltra şi controla prin intermediul poliţiei 
politice, problema dependenţei de o autoritate străină, loialitatea sau lipsa de 
loialitate a unui cult religios în timpul celui de-al doilea război mondial, 
configuraţia etnică a ţării şi cultura politică dominantă marcată fie de 
anticlericalism, fie de toleranţă religioasă. 

Totodată, apelând la strategii diverse dar adecvate realităţilor concrete 
ale fiecărei ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, democraţia populară între anii 
1945-1947 promovată de sovietici în România avea menirea de a concilia 
implementarea intereselor de securitate sovietice în zonă cu necesitatea 
menţinerii alianţei Celor Trei Mari, ceea ce implică un anume respect şi prudenţă 
pentru diversităţile locale (Rothschild, 1993, cf. Bucur, 2000:112). Din această 
perspectivă, România constituie un interesant studiu de caz asupra raportului 
Stat-Biserică în perioada 1945-1947. 

Schimbările politice intervenite în România după 23 august 1944, 
eliberarea Transilvaniei (octombrie 1944) şi repunerea limitată în vigoare a 
Constituţiei din 1923 au generat numeroase speranţe, dar şi unele temeri în 
societatea românească (Bucur şi Stan, 2004), mai ales în rândul cercurilor greco-
catolice, numeroase articole apărute în presa vremii ilustrând acest lucru. 
Ascensiunea comuniştilor, polarizarea vieţii politice odată cu crearea Frontului 
Naţional Democrat (FND), precum şi posibilele implicaţii politice ale prezenţei 
militare sovietice în acest spaţiu, au fost amplu discutate în periodicele greco-

                                                 
3 A se vedea studiul „The Interplay of Religious Policy and Nationalities Policy in the Soviet 
Union and Eastern Europe”, pp. 3-41 în Ramet, 1989.  
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catolice, unele articole evidenţiind conotaţii polemice şi arătând 
incompatibilităţile dintre comunism şi Biserica Catolică în privinţa naturii 
regimului democratic (Bucur, 1998). 

În acest context, confruntat cu problema legitimităţii sale, conştient de 
fragilitatea bazei sale sociale, contestat de partidele democrate, noul guvern a 
căutat să evite angajarea într-un conflict cu denominaţiile confesionale 
recunoscute, pe teme precum: educaţia religioasă, implicarea Bisericii în asistenţa 
socială ori aspecte relevante pentru identitatea naţională a unor grupuri 
confesionale minoritare (Bucur şi Stan, 2004). 

De asemenea, comuniştii au încercat să se autodefinească drept lideri ai 
reformelor sociale, economice şi politice, urmărind să monopolizeze discursul 
reformist dar şi ideea naţională, considerându-se unicii promotori ai interesului 
naţional (Bucur, 2003). Arătându-şi bunăvoinţa faţă de religie şi Biserică, 
guvernul Groza, imediat după instalare, exceptează de la expropriere 
proprietăţile ecleziastice (Vasile, 2003b), permite continuarea activităţilor 
instituţiilor de asistenţă socială ale bisericilor şi menţine religia între materiile de 
studiu în şcolile de stat. Flexibilitatea Guvernului faţă de religie îşi avea acelaşi 
scop: încadrarea Bisericilor în noul regim, în acest sens fiind modificată legea 
pentru funcţionarea Ministerului Cultelor, în direcţia creşterii atribuţiilor de 
supraveghere, îndrumare, organizare şi control a activităţii cultelor. Prin 
intermediul noii legi a epurărilor, elaborată de guvernul Petru Groza se permitea 
sancţionarea preoţilor care exprimau opinii sau atitudini diferite faţă de noul 
regim, unii preoţi fiind închişi în „lagăre speciale”. 

În ciuda faptului că guvernul şi-a exprimat disponibilitatea să întreţină un 
dialog şi să colaboreze cu toate cultele cunoscute, afirmând că o nouă epocă s-a 
deschis în relaţiile dintre stat şi culte, în care nu vor mai exista diferenţe, o serie 
de măsuri adoptate de guvern denotă o altă realitate (Bucur şi Stan, 2004). 
Astfel, inegalitatea aplicată celor două biserici româneşti, Ortodoxă şi Greco-
Catolică, din partea autorităţilor se face simţită încă din anul 1945, motivele fiind 
de ordin politic, guvernul fiind nemulţumit de neimplicarea clerului şi a 
credincioşilor greco-catolici în formaţiunile politice care alcătuiau FND, 
susţinerea acţiunilor politice şi de propagandă a PNŢ, schimbările de ordin 
geopolitic survenite în preajma încheierii celui de-al doilea război mondial, 
promovarea intereselor sovietice în plan internaţional, aici intrând colaborarea 
dintre regimul sovietic şi Biserica Ortodoxă Rusă în suprimarea Bisericii Unite 
Ucrainene, începută încă din toamna anului 1944 şi finalizată în primăvara anului 
1946. Mai mult, guvernanţii au depus eforturi susţinute pentru a-i determina pe 
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române de necesitatea reluării cât mai repede a 
„legăturilor frăţeşti” cu Biserica Ortodoxă Rusă şi cu toate că a acceptat ca o 
delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române să participe la festivităţile prilejuite de 
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instalarea noului patriarh al Moscovei, Alexei, patriarhul Nicodim eschivându-se, 
refuză să viziteze Moscova4. 

În scopul accelerării încadrării preoţilor în noul regim de democraţie 
populară şi cunoscându-se foarte bine influenţa de care se bucurau aceştia, s-a 
hotărât intensificarea activităţii UPDR, în fruntea ultimei organizaţii aflându-se 
preotul ortodox cu vechi simpatii legionare Constantin Burducea, care exercita 
în acelaşi timp şi funcţia de ministru al Cultelor în guvernul Groza. Numirea 
unui preot ca ministru al Cultelor, precum şi organizarea în 16-17 octombrie 
1945 a unui Congres general al preoţilor şi al tuturor cultelor, denota că poziţia 
concesivă în raport cu Biserica a ocupat un loc important în strategia guvernului 
de a înlătura multe din suspiciunile românilor faţă de noul regim sovietic (Vasile, 
2003).Una dintre explicaţii se referă la impactul ridicat pe care îl aveau preoţii în 
societate, mai ales în lumea satului (Onişoru, 1997). 

Tentativele de atragere a Bisericii Unite române de partea autorităţilor, 
impuse de Moscova nu au reuşit şi acest lucru s-a putut observa şi la Congresul 
general al preoţilor, unde greco-catolicii au fost slab reprezentaţi faţă de guvernul 
dominat de comunişti. Aceste încercări de cooptare a greco-catolicilor la politica 
guvernului s-au realizat pe baza unei credinţe în beneficiile alianţei dintre „tron şi 
altar”, Stalin prin intermediul acoliţilor săi resuscitând mesianismul prezent în 
ideologia panslavismului, biserica rusă recăpătându-şi locul în noua formulă a 
celei de a treia Rome pe care naţional bolşevismul a realizat-o într-o manieră 
expansionist-imperială (Bucur, 1998). Însă, colaborarea dintre Stat şi Biserică 
avea şi alte semnificaţii: în spaţiul public admis doar Bisericii Ortodoxe nu mai 
exista loc şi pentru o altă Biserică, nu întâmplător din perioada premergătoare 
sfârşitului războiului, Biserica Rusă a susţinut şi a justificat politica anticatolică a 
Moscovei (Bucur, 2003).5 Prima victimă a acestei politici a fost Biserica Greco-
Catolică Ucraineană care a fost suprimată (Cipăianu, 1995), credincioşii săi 
revenind la Biserica Ortodoxă Rusă. 

Deşi ar fi putut fi considerată o măsură care privea doar cadrul intern al 
Uniunii Sovietice, desfiinţarea Bisericii Unite din Ucraina a fost privită cu 
îndreptăţire de altfel, ba chiar la timpul respectiv ca un semn prevestitor de rele 
pentru soarta celorlalte Biserici Unite cu Roma, din Europa Centrală şi de Est, 
cea mai importantă dintre acestea aflându-se în România, Biserică susţinută de 
peste 1,5 milioane de credincioşi (Ţârău, 2000). Dar evenimentele desfăşurate în 
Ucraina nu au determinat consecinţe imediate asupra raporturilor dintre Biserica 
                                                 
4 Mai multe amănunte despre vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, vezi la Adrian 
Cioroianu, „Biserica Ortodoxă Română între tradiţie şi compromis, anul 1945”, în  Bozgan , 
2000a. 
5 Vezi şi capitolul: „Biserica Ortodoxă, minorităţile şi Occidentul”, pp.191-226, din lucrarea lui Gillet, 
2001. Autorul exprimă aceeaşi idee a exclusivităţii Bisericii Ortodoxe în spaţiul public, a 
suprimării Bisericii Greco-Catolice, consecinţă imediată a principiului de excludere confesională 
care decurge din ideologia naţionalistă a Bisericii Ortodoxe. 
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Unită şi guvernul Groza, în sensul iniţierii de către autorităţile politice de la 
Bucureşti a unei acţiuni similare, deoarece priorităţile regimului erau altele 
(Bucur, Stan, 2004). Aplicarea aceloraşi acţiuni sau unele similare ca şi în Ucraina 
presupunea denunţarea Concordatului, acţiune nerecomandată, potrivit 
însărcinatului cu afaceri al României de la Vatican, din perspectiva obiectivelor 
urmărite de guvern pe plan intern şi internaţional, într-un raport înaintat 
Bucureştiului fiind subliniate avantajele interne şi externe ale susţinerii 
Concordatului, anume: respectarea angajamentelor asumate va mări prestigiul 
Coroanei şi al Guvernului pe scena internaţională, va asigura atitudinea 
binevoitoare a Sf. Scaun, precum şi un sprijin eficace în apărarea României 
contra propagandei maghiare peste hotare (Bucur, 2003). 

Un eveniment semnificativ în raportul Stat-Biserică în timpul guvernării 
Petru Groza îl constituie şi alegerile de mitropolit, care datorită războiului dar şi 
a complicatei situaţii politice interne şi internaţionale, fuseseră amânate, soluţia 
aleasă de Sf. Scaun fiind numirea unui administrator apostolic, o acţiune 
momentană de altfel (Bucur, 2003). Noile autorităţi au căutat să speculeze 
interimatul de la conducerea Bisericii Unite, iar atunci când s-a pus problema 
convocării unui sinod mitropolitan electoral au încercat prin diverse mijloace să 
influenţeze votul (Vasile, 2003b). S-a dovedit că interesul liderilor comunişti 
pentru scaunul mitropolitan de la Blaj nu putea fi ignorat mai ales în contextul 
pregătirii alegerilor parlamentare - faptul că în toamna anului 1945 scrutinul din 
Ungaria dovedise rolul important pe care l-a jucat Biserica Catolică în rezultatele 
slabe obţinute de comuniştii maghiari (Vasile, 2003b). Pe de altă parte, exista şi o 
miză politică internaţională dacă ţinem cont de competiţia româno-maghiară 
pentru Transilvania. Sfântul Scaun a refuzat modificarea jurisdicţiilor teritorial-
administrative catolice din Transilvania de Nord, solicitată insistent de 
autorităţile maghiare după 30 august 1940 iar acceptarea convocării sinodului 
electoral al Bisericii Unite însemna şi o recunoaştere de către Sf. Scaun a 
apartenenţei Transilvaniei de Nord la România (Bucur, 2003). 

Alegerile fiind pregătite, mai trebuia o „minuţioasă selecţie” a candidaţilor, 
rapoartele şi evaluările realizate de serviciile statului, fiind destul de pesimiste 
mai ales din perspectiva obiectivelor guvernului Groza: „Oricare episcop ar fi 
ales... rămâne indiferent, căci toţi sunt reacţionari”. Despre episcopul Rusu se 
afirma că este un exponent al „Bisericii active <ecclesia militans>... 
polemica...conservatoare”, fiind totodată „un susţinător înfocat al PNŢ - 
Maniu”, episcopul Hossu nefiind nici el o alternativă, guvernului îi rămâneau 
două opţiuni: fie manevrarea de către guvern „cu un preot tânăr, democrat, 
progresist, bine pregătit şi cult, agreat de clerul de jos şi de Vatican”, fie 
amânarea alegerilor sub pretextul neîncheierii tratatului de pace (ASRI, fond D, 
dos.2322, cf.Bucur, 1998:81-82). Cum aceste două opţiuni au căzut, guvernul 
Groza a decis să nu-l confirme în funcţia de mitropolit pe episcopul 
Maramureşului Alexandru Rusu, cel care fusese ales de sinodul electoral şi avea 
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recunoaşterea Sfântului Scaun (Vasile, 2003b), astfel amânând demararea 
procedurilor stipulate de Concordat pentru numirea / confirmarea 
mitropolitului Bisericii Unite. 

În vara anului 1946 se înmulţesc acţiunile guvernului care vizau 
încadrarea bisericilor în noul regim, aceste insistenţe datorându-se apropierii 
momentului alegerilor parlamentare. Însă, majoritatea slujitorilor Bisericii Unite 
au avut o atitudine antiguvernamentală în timpul campaniei electorale iar odată 
cu consolidarea regimului în urma succesului din noiembrie 1946, obţinut prin 
falsificarea alegerilor şi a semnării Tratatului de pace din februarie 1947 şi-au 
făcut simţită prezenţa unele consecinţe nefaste şi în planul raportului Stat-
Biserică, unii preoţi fiind chiar arestaţi pentru câteva săptămâni. 

În prima parte a anului 1947, guvernul a decis să diminueze şi mai mult 
autonomia cultelor, în această direcţie, Ministerul Cultelor elaborând două 
proiecte de lege, unul privitor la pensionarea şi punerea în retragere a slujitorilor 
tuturor cultelor, în timp ce al doilea modifica unele articole din Legea pentru 
Organizarea Bisericii Ortodoxe Române, ambele fiind adoptate de Adunarea 
Deputaţilor în mai 1947 (Bucur şi Stan, 2004). Pe lângă aceste hotărâri, 
dizolvarea PNŢ la 30 iulie 1947 a produs urmări negative şi pentru Biserica 
Unită, deoarece în toamnă vor fi arestaţi mai mulţi preoţi greco-catolici sub 
pretextul că au fost susţinătorii unor „partide” reacţionare. 

Măsurile contra Bisericii s-au accentuat după abdicarea forţată a regelui 
Mihai la 30 decembrie 1947 şi proclamarea Republicii Populare, eveniment care 
a favorizat o şi mai mare accelerare a procesului de integrare a cultelor religioase 
în „noul regim” (Bucur şi Stan, 2004). Acest proces, vizibil în toate ţările în care 
comuniştii au cucerit puterea se datorează existenţei în politica religioasă a 
regimurilor comuniste a unor instrumente comune relevate de experienţa 
sovietică, care favorizau un model de biserică fără legături cu exteriorul, încadrat 
în politica guvernamentală şi redusă exclusiv la spaţiul liturgic, model ce urma să 
fie adoptat la realităţile din Europa Central – Răsăriteană, aversiunea faţă de 
Biserica Catolică fiind o atitudine comună tuturor guvernelor comuniste, însă 
metodele şi mijloacele prin care s-a urmărit încadrarea în sistem au fost diverse 
(Bucur, 2003). 

Folosindu-se de Biserica Ortodoxă, comuniştii au readus în discuţie 
problema greco-catolică şi au forjat evoluţia istorică a rivalităţii dintre 
Occidentul latin şi Orientul bizantin şi ortodox, conflictul dintre catolici şi 
ortodoxi focalizându-se pe caracteristicile Biserici Unite: prozelitismul, 
«centralismul» ecleziastic şi infailibilitatea pontificală, ultimele două puncte fiind 
considerate de comunişti ca principalele elemente de discordie dintre Biserici 
(Gillet, 2001). Situaţia primilor ani postbelici în care se sesizează diferenţierile de 
tratament în funcţie de confesiune este sintetizată într-un raport al diplomaţiei 
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franceze de la Bucureşti, elaborat la sfârşitul anului 19476. Într-adevăr, raportul 
descrie că Biserica Ortodoxă Română era mai favorizată de noul regim în 
schimbul abandonării controlului asupra promovării propriei ierarhii, însă chiar 
şi în aceste condiţii, obedienţa acesteia nu era totală, diplomatul înregistrând 
opoziţia patriarhului Nicodim la sugestiile făcute de patriarhul Alexei al 
Moscovei cu ocazia vizitei în România din primăvara anului 1947 de a 
subordona Biserica Ortodoxă celei ruse. În schimb, raportul surprinde ostilitatea 
regimului faţă de Biserica Catolică, înalte oficialităţi ale P.C.R. neezitând să 
adreseze ameninţări, cum este cazul lui Vasile Luca la un congres al Uniunii 
Populare Maghiare, organizaţie care îndrepta minoritatea maghiară către 
comunism. Totuşi, raportul în cauză recunoaşte că în pofida acestor manifestări, 
relaţiile dintre stat şi catolicism nu au luat forma persecuţiilor religioase. 

 
Comuniştii din România, Biserica Greco-Catolică şi poziţia 

Vaticanului 
 
Catolicismul a fost unul dintre cei mai redutabili adversari ai regimurilor 

comuniste din Europa de Est şi în mod logic a fost şi victima unor politici 
represive permanente, chiar dacă acestea au îmbrăcat formele cele mai variate, 
de la cele extreme, execuţia episcopilor, până la cele mai rafinate, de la infiltrare 
şi instrumentalizare, la subminarea din interior (Bozgan, 2004). 

Spre deosebire de celelalte organizaţii confesionale din Europa de Est, 
Biserica Romano-Catolică (incluzând aici şi riturile orientale, reprezentate în 
principal de Bisericile Greco-Catolice) avea o structură puternic centralizată şi se 
subordona, atât din punct de vedere spiritual, cât şi canonic Sfântului Scaun, 
care era considerat de sovietici drept „centru al reacţiunii internaţionale”(Vasile, 
2003b). Comuniştii mai apreciau că Biserica Catolică, prin structura sa 
internaţională şi legăturile cu Sf. Scaun aflat în afara zonei lor de influenţă erau 
greu de încadrat în exigenţele unei politici naţionale iar prin caracterul ei 
universal, implicarea comunităţilor catolice în viaţa social-culturală locală şi 
prezervarea sentimentului identităţii naţionale, constituie elemente ce subminau 
politica de consolidare a prezenţei sovietice în zonă (Riccardi, 1998, cf. Bucur şi 
Stan, 2004:28). 

Atitudinea dură a comuniştilor faţă de Vatican era alimentată şi de 
interesul Sfântului Scaun pentru ţările din Europa răsăriteană (percepute ca fiind 
componentele unui cordon sanitar antisovietic), unde numărul reprezentanţelor 
diplomatice aproape s-a dublat. Ei considerau că politica dusă de Vatican a ajuns 

                                                 
6 Vezi acest raport la pp. 110-116, în Bozgan, 2000b. Un alt document foarte important care 
reflectă de această dată viziunea americană a situaţiei Bisericii Catolice din România în timpul 
guvernării Groza este memoriul trimis de Myron Taylor guvernului de la Washington la 13 iulie 
1946, document care poate fi găsit la pp. 13-18, în Ţârău, 2000. 
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să fie aservită intereselor Occidentului cu referire la americani, iar această 
orientare politică s-ar reflecta şi în sfera propriei diplomaţii, deoarece Sfântul 
Scaun a apelat, cel puţin pentru Europa de Est, la diplomaţi de origine 
americană, care erau avantajaţi de a fi sprijiniţi de către SUA (Vasile, 2003b). 
Dincolo de aceste aspecte fără îndoială importante între Moscova şi Vatican, 
exista şi o profundă incompatibilitate de natura ideologică (Vasile, 2003b), de 
viziune a relaţiilor cu exteriorul, de mentalitate, suveranii pontifi condamnând în 
repetate rânduri doctrina comunistă (Pius al IX-lea, Leon al XIII-lea) şi regimul 
politic din URSS (Pius al XI-lea). 

În România, percepţia publică identifica deja noile autorităţi instalate la 6 
martie 1945 cu Uniunea Sovietică şi ideologia comunistă şi tocmai din această 
cauză presiunile exercitate asupra ierarhiei ortodoxe din România pentru 
intensificarea legăturilor cu Biserica Ortodoxă Rusă au generat temeri, că această 
preconizată relaţie specială va fi exploatată de sovietici. De altfel, la începutul 
anului 1945, polemica dintre ortodocşi şi greco-catolici în jurul desfiinţării 
Bisericii Unite (cerută de primii) era în plină ascensiune, eliminarea Bisericii 
Greco-Catolice circumscriindu-se unui plan mai larg de combatere a valorilor 
occidentale, aceasta fiind expresia vie a ataşamentului românilor la Europa latină 
şi creştină, ori tocmai acest martor trebuia redus la tăcere de comunişti (Bozgan, 
2004). În această direcţie a antigreco-catolicismului, mitropolitul Nicolae Bălan a 
desfăşurat o amplă campanie de convingere, însă ca şi ceilalţi ierarhi ortodocşi va 
păstra un timp o anumită rezervă faţă de ideea unei colaborări făţişe cu 
comuniştii români în problema eliminării concurenţei confesionale, deoarece 
lichidarea Bisericii Greco-Catolice ar fi putut reprezenta un precedent periculos 
chiar şi pentru Biserica Ortodoxă. 

Aceste contradicţii între ortodocşi şi catolici erau urmărite şi de 
nunţiatura de la Bucureşti care a devenit un important punct de observaţie a 
evenimentelor care se desfăşurau în România, dar şi în zonele din vecinătate 
(Bucur, 2003). Aflat din 1936 în fruntea oficiului diplomatic de la Bucureşti, 
Mons. Cassulo desfăşurase o intensă activitate pe lângă autorităţile de la 
Bucureşti acoperind probleme extrem de variate: redeschiderea unor şcoli 
confesionale, retrocedarea unor clădiri preluate abuziv de autorităţile militare 
sovietice, acordarea de subvenţii pentru repararea unor biserici, retrocedarea 
bisericilor catolice din Bucovina preluate de Biserica Ortodoxă, ajutorarea cu 
alimente şi medicamente a populaţiei civile şi a refugiaţilor (Bucur, 2000). În 
acelaşi timp, sesizând miza reală a noii abordări juridice propuse de guvern în 
problema epurărilor, mons. Cassulo a intervenit în mai multe rânduri la 
Ministerul Afacerilor Externe, exprimându-şi speranţa ca măsurile adoptate nu 
vor încălca dispoziţiile Concordatului, potrivit căruia numirea şi încetarea din 
funcţie a preoţilor sunt de competenţa exclusivă a episcopilor (Bucur, 2003). 

Relaţiile mai tensionate între România şi Sf. Scaun nu au dat naştere la 
reacţii violente din partea autorităţilor comuniste, aceasta şi datorită preocupării 
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guvernului de a-şi consolida poziţia sa în interior şi de a obţine recunoaşterea din 
partea puterilor occidentale. Aşa se face ca în primele luni ale anului 1946 se 
relevă o diminuare a presiunii exercitate de guvern asupra cultelor recunoscute, 
în acest context Sf. Scaun dându-şi acceptul pentru convocarea sinodului 
electoral al Bisericii Române Unite în vederea alegerii noului mitropolit, 
evenimentele desfăşurate în Ucraina Occidentală în anii 1944-1945 cântărind 
mult în luarea deciziei (Bucur, 2000). Neconfirmarea alegerii lui Alexandru Rusu 
ca mitropolit al Bisericii Greco-Catolice de către guvern pare să nu fi afectat 
relaţiile României cu Sf. Scaun, idee confirmată în ianuarie 1946 când au fost 
restabilite comunicaţiile directe între nunţiatură şi Sf. Scaun, iar în aprilie 1946 
Legaţia Română de pe lângă Sf. Scaun a fost ridicată la rangul de ambasadă. Este 
posibil ca această decizie a guvernului Groza să fie un reflex al competiţiei dintre 
România şi Ungaria pentru obţinerea sprijinului diplomatic al Vaticanului, în 
vederea soluţionării chestiunii Transilvaniei la Conferinţa de Pace (Bucur, 2000). 

În altă ordine de idei, îmbunătăţirea relaţiilor cu Biserica Ortodoxă 
Română era una din dorinţele Sfântului Scaun, deoarece la începutul anului 1946 
nunţiul apostolic Andrea Cassulo şi arhiepiscopul catolic de Bucureşti, 
Alexandru Th. Cisar, au făcut o vizită patriarhului Nicodim, ca gest de apropiere 
între cele două Biserici (Vasile, 2002). Discuţiile dintre patriarhul Nicodim şi 
nunţiul apostolic, în condiţiile „revenirii” greco-catolicilor ucrainieni sub 
jurisdicţia Patriarhiei Ruse, nu erau pe placul Uniunii Sovietice şi a guvernului de 
la Bucureşti (Vasile, 2003b). Aşa se explică implicarea monseniorului Andrea 
Cassulo (deci implicit şi a Vaticanului) în „procesul marii trădări naţionale” în 
care erau judecaţi mareşalul Ion Antonescu şi colaboratorii săi, diplomatului 
romano-catolic imputându-i-se faptul că ar fi avut o atitudine profascistă (Vasile, 
2003b). În acest scandal nu poate fi exclusă intervenţia sovietică în plănuita 
compromitere a diplomatului, probabil sovieticii nevăzând cu ochi buni nici 
calitatea lui Cassulo de decan al corpului diplomatic, titlu care îl plasa pe 
ambasadorul sovietic S. I. Kavtaradze pe o poziţie inferioară, privându-l de mai 
multe onoruri (Bucur, 2003). Întrucât Andrea Cassulo se afla de facto într-o 
situaţie de persoana non grata, Sfântul Scaun, sesizând miza reală a atitudinii 
sovieticilor şi căutând să evite pe cât posibil un conflict deschis cu autorităţile 
române, la sfârşitul lunii mai a anului 1946 numeşte un succesor al lui Cassulo – 
de data aceasta doar cu titlul de regent (rang inferior) – în persoana episcopului 
de Savanah – Atlanta: Gerald Patrick O’Hara (Vasile, 2002). Ca urmare a 
tergiversării acordării vizei de către guvernul român, mons. O’Hara şi-a preluat 
postul abia la începutul anului 1947 (Bucur, 2003). 

Deteriorarea relaţiilor dintre SUA şi URSS au condus treptat la 
înlocuirea colaborării cu confruntarea, guvernul Petru Groza adoptând însă din 
prima parte a anului 1947 o serie de măsuri menite să dărâme ultimele rămăşiţe 
ale democraţiei (Bucur, 2000). Deoarece unul dintre cele două proiecte adoptate 
de guvern menite să restrângă autonomia cultelor se referea la pensionarea 
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clerului şi viza şi ierarhii catolici, mons. O’Hara a intervenit în nenumărate 
rânduri pe lângă autorităţi, reuşind să obţină unele garanţii în sensul respectării 
dispoziţiilor Concordatului (Bucur, 2000).  Încercând să evite implicarea într-o 
dispută cu urmări nefaste pentru Biserica Catolică Română, mons. O’Hara deşi 
acţiona într-o atmosferă politică ostilă, a reuşit să exploateze cu folos acea 
minimă toleranţă demonstrată de autorităţi (Bucur, 2003).  Dar, după o prudenţă 
iniţială în relaţia cu autorităţile române, regentul Nunţiaturii de la Bucureşti, 
Gerald Patrick O’Hara a abordat tranşant probleme aflate în divergenţă, 
documentele confirmând că O’Hara a discutat cu reprezentanţii Ministerului 
Cultelor, eventualitatea numirii episcopului Hossu ca mitropolit (Vasile, 2003b). 

Ofensiva politico-religioasă a Moscovei şi lichidarea opoziţiei politice de 
către guvernul Groza au stârnit îngrijorare în rândul clerului şi credincioşilor 
greco-catolici ceea ce a determinat Nunţiatura de la Bucureşti să intervină în 
repetate rânduri pe lângă guvern în favoarea unui „număr considerabil de preoţi 
catolici de ambele rituri”, arestaţi pentru desfăşurarea de „activităţi politice ostile 
regimului” (Bucur, 2003). 

 
Concluzii 
 
Pe parcursul acestui elaborat am putut observa cum în relaţia Stat-

Biserică, societate-religie, partidul stat îşi propune să controleze întregul spaţiu 
religios dintr-o perspectivă de mobilizare şi omogenizare a religiei în beneficiul 
exclusiv al sistemului. Acest control nu este niciodată realizat, regimul, 
confruntat cu realitatea, este obligat să-şi schimbe poziţia şi treptat, fără voie, 
iese din logica totalităţii. Una dintre rezistenţele la controlul puterii este religia, 
care reprezintă şi o formă de opoziţie, alteritate / dizidenţă admisă de la bun 
început, ca fiind periculoasă de regimurile comuniste totalitare. Obligate să 
cedeze pragmatismului, sistemele de conducere comuniste au căutat să limiteze 
efectele „nocive” ale religiei si să-şi asigure controlul extins asupra instituţiilor 
ecleziale ale vieţii religioase. 

A fost evident din cele expuse că şi regimul de la Bucureşti a preferat 
ateismul ca element constitutiv al sistemului de putere, însă ateismul practicat în 
România nu a avut un caracter agresiv, cum a fost cel pus în aplicare în URSS în 
perioada interbelică, ci a fost o variantă mai diminuată. În ceea ce priveşte 
controlul bisericilor şi al vieţii religioase, reglementarea raporturilor Stat-Biserică, 
regimul comunist din România a optat pe o linie „intervenţionistă” (Bozgan, 2004). 
Ştiind bine să adapteze modelul sovietic la realităţile specifice locului, regimul 
comunist şi-a concentrat atenţia pe mai multe direcţii: accelerarea integrării BOR 
în noul regim, prin diverse metode; suprimarea Bisericii Române Unite prin 
„revenirea” clerului şi credincioşilor la Biserica Ortodoxă – acţiune susţinută şi de 
ierarhi ortodocşi; crearea unei „rupturi” în rândul clerului şi credincioşilor 
romano-catolici sub forma unei „biserici catolice naţionale” (Bucur, 2000). 
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În general, raporturile guvernului cu Sf. Scaun cunosc diferite momente: 
bune sau tensionate în funcţie de evoluţia evenimentelor internaţionale dar şi a 
capacităţii de rezistenţă a Bisericii din România la presiunile sovieticilor, 
încercându-se totodată restrângerea legăturilor Nunţiaturii Apostolice cu ierarhii 
şi credincioşii catolici, căutându-se şi sufocarea presei confesionale – atât cea 
internă, cât şi cea externă de la Roma – prea puţin favorabilă preconizatelor 
transformări în sens comunist. 
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