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„Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această
piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o
vor birui”
(Mt. 16,18)

Dedic aceasta carte memoriei episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco‑Catolice, care au
demonstrat cu prisosinţă în închisorile comuniste, că
trupul poate fi înfrânt, dar spiritul animat de credinţă,
niciodată.
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C

artea, Biserică, istorie şi cultură în ziarul „Unirea” de la Blaj, de la
apariţie la Marea Unire (1891–1918), alcătuită de preotul Sorin
Valer Russu, reprezintă teza sa de doctorat în istorie, susţinută
la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, care, pe alocuri, a fost
revizuită.
În vederea realizării demersului său ştiinţific, autorul a cercetat cu multă
atenţie, pasiune şi răbdare de călugăr benedictin peste 2000 de numere din
ziarul Unirea de la Blaj, precum şi alte publicaţii, în care sens a frecventat
îndeosebi Biblioteca Documentară „Timotei Cipariu” din Blaj, Biblioteca
Facultăţii de Teologie Greco‑Catolică din Blaj, Biblioteca Academiei, Filiala
Cluj‑Napoca, Biblioteca Astra din Sibiu, Biblioteca Judeţeană Târgu Mureş
şi Arhivele Naţionale ale Statului, Direcţiile judeţene Alba şi Cluj. De ase‑
menea, a studiat o bogată bibliografie de specialitate, vizând diferite mo‑
mente şi aspecte istorice, culturale şi religioase. Rezultatele parţiale ale cer‑
cetării sale au fost expuse în cadrul volumului intitulat Ziarul Unirea de la
Blaj (1891–1918). Prezentare generală, apărut în anul 2012 la Editura Galaxia
Gutenberg, care cuprinde 211 p. Foarte curând, va vedea lumina tiparului şi
volumul Procesul ziarului Unirea în documente inedite.
În teza sa, autorul şi‑a propus şi a reuşit, în chip fericit, să prezinte o serie
de probleme deosebit de însemnate de ordin bisericesc, istoric şi cultural,
reflectate în ziarul blăjean Unirea, între anii 1891–1918, unul dintre cele mai
citite şi dezbătute periodice româneşti transilvane, româneşti în general.
Presa blăjeană, extrem de importantă şi variată, apărută de‑a lungul seco‑
lelor XIX–XXI, este relativ bine cunoscută. Avem în vedere, în acest sens,
revista şcolară manuscrisă Aurora, 1838–1840, cea dintâi de acest gen la
români; Organul luminării, 1847, devenit Organul naţional la 1848, redactat
de Timotei Cipariu, ce dă tonul folosirii alfabetului latin în scrierea româ‑
nească în locul celui chirilic; Învăţătorul poporului, 1848, gazetă scrisă pe
înţelesul celor mulţi, redactată tot de Timotei Cipariu; Arhivul pentru filolo‑
gie şi istorie, 1867–1872, cea dintâi revistă de filologie din spaţiul românesc,
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editată de acelaşi mare cărturar paşoptist; Foaia scolastică, 1873–1914, cu
profil pedagogic; Economul, 1873–1880, primul organ juridic de economie al
românilor transilvăneni; Musa română, 1888–1907, revistă muzicală româ‑
nească unică în Transilvania, condusă de compozitorul Iacob Mureşianu;
Revista politică şi literară, 1906–1914, în care publică scriitori români din
diverse zone; Cultura creştină, 1911–1926; 1936–1944, reapărută după 1990;
Unirea poporului, 1919–1948, supliment al Unirii; Comoara satelor, 1923–
1927, prima publicaţie de folclor din Transilvania; Blajul, 1934–1936, revistă
de cultură ş.a.
Nu acelaşi lucru se poate spune referitor la ziarul Unirea, despre care
s‑a scris foarte puţin şi uneori în mod eronat. În teza sa, părintele Sorin
Valer Russu discută în cunoştinţă de cauză aspecte şi momente semnifi‑
cative din istoria Bisericii, în speţă a celei româneşti greco‑catolice, din is‑
toria şi cultura naţională. Perioada de timp investigată, profund marcată
de evenimente religioase, politice, sociale şi culturale majore, a necesitat
din partea autorului serioase şi multiple cunoştinţe. Elaborată cu rigoare şi
temeinic argumentată, lucrarea este scrisă într‑un limbaj elevat şi atractiv.
Foarte numeroasele informaţii aduse, profesionist comentate, mărturisesc
că ne aflăm în faţa unei investigaţii ştiinţifice care corespunde standardelor
contemporane.
Cartea cuprinde 4 capitole, precedate de o Introducere şi urmate de
Concluzii, Bibliografie şi Anexe.
În Introducere se precizează că: „Interesul manifestat de istorici în munca
de cercetare faţă de documentele teologice, fie de natură dogmatică, fie de
natură juridică, a privat ziarul Unirea de o cercetare profundă, prin prisma
documentului istoric în sine. Practic, acest ziar a fost omis de cercetători,
chiar dacă nu în totalitate, oferindu‑ne azi posibilitatea fructificării ineditu‑
lui cuprins în zecile de mii de pagini‑document ale colecţiei acestui ziar. Un
motiv suplimentar al cercetătorilor de a elimina din lista surselor istorice zi‑
arul Unirea a fost discontinuitatea colecţiei, existând permanent teama unor
erori de interpretare, rezultate din fragmentarea informaţiei. Noutatea aces‑
tui demers ştiinţific constă tocmai în refacerea colecţiei integrale a ziarului,
fapt realizat în prezent, şi exploatarea acestuia ca sursă istorică. Pertinenţa
lucrării are la bază informaţia completă, ce permite o vedere interpretativă
de ansamblu, fără riscul existent în trecut de a omite potenţiale documente.”
În Capitolul I. Ziarul „Unirea” (1891–1918). Prezentare Generală se vor‑
beşte detaliat şi din diferite unghiuri de vedere despre respectivul periodic
blăjean, subintitulat „foiţă bisericească‑politică”. Încă de la început poziţia
ziarului este îndreptată spre două direcţii principale: „ziarul ca platformă
de propagandă bisericească şi asumarea luptei pentru păstrarea identităţii
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naţionale româneşti în Transilvania”. Ziarul de la Blaj se încadra firesc
în peisajul publicisticii româneşti din Transilvania, alături de Gazeta de
Transilvania de la Braşov, Tribuna poporului de la Arad, Tribuna de la Sibiu,
Familia de la Oradea, Telegraful român de la Sibiu etc. Fondatorii Unirii au
fost preoţii profesori doctori Alexandru Grama, Augustin Bunea, Izidor
Marcu, Victor Szmigelski şi Vasile Hossu. Numele ziarului făcea referire la
unirea bisericească de la 1700. Structura sa editorială era alcătuită din: arti‑
colul de fond, Feuilleton, revista bisericească, revista politică, Corespondinţie,
Parte scientifica‑literaria, noutăţi, bibliografia, reclame (bisericeşti şi laice).
Printre altele, în acest capitol sunt prezentaţi redactorii (Vasile Hossu,
Victor Szmigelski, Vasile Suciu, Aurel C. Domşa, Augustin Gruiţia, Vasile
Moldovan, Emil Tatar, Ioan Suciu, Ovidiu Hulea), colaboratorii consecvenţi
(între care se află: Ion Agârbiceanu, Ioan Bălan, Alexandru Borza, Augustin
Bunea, George Coşbuc, Demetriu Radu, Octavian Goga, Alexandru Grama,
Alexandru Lupeanu‑Melin, Iuliu Maniu, Ioan Micu Moldovan, Alexandru
Nicolescu, Ioan Pop Reteganul, Nicolae Iorga, Zenovie Pâclişanu), colabo‑
ratorii ocazionali, corespondenţii şi colaboratorii anonimi.
La fel de bine şi de nuanţat este scris şi Capitolul II., intitulat Ziarul
„Unirea”–instrument de emancipare şi ridicare a conştiinţei religioase şi na‑
ţionale. Se subliniează faptul că Biserica Unită şi organul său de presă
Unirea niciodată nu au acţionat doar în numele credincioşilor greco‑cato‑
lici, ci au avut mereu în atenţie poporul român transilvan în întregul sau.
„În multe cazuri, Biserica Unită a pus interesul naţional înaintea interesu‑
lui bisericesc”. Maghiarizarea naţiunii române, urmărită de guvernele de
la Budapesta, prin introducerea obligatorie a limbii maghiare ca limbă de
predare în învăţământul românesc de toate gradele (grădiniţe, gimnazii, se‑
minarii teologice), este combătută ferm de semnatarii articolelor ziarului
Unirea, care aveau, desigur, girul ierarhilor Bisericii Unite.
Capitolul III. Ziarul „Unirea” ca sursă istorică conţine, deopotrivă, nu‑
meroase şi interesante informaţii, în foarte mare măsură cu valoare de
document. Astfel aflăm detalii referitoare la unele evenimente interne sau
externe, cum ar fi: moartea sau alegerea ierarhilor uniţi, ori moartea şi
alegerea papilor din perioada avută în vedere, date despre declanşarea şi
desfăşurarea Primului Război Mondial, procesul de natură politică intentat
ziarului Unirea, mai precis redactorului acestuia Aurel C. Domşa, care este
întemniţat, în anul 1908, timp de două luni, la Cluj.
Un interes aparte, după cum era şi firesc, este acordat implicării ziaru‑
lui Unirea, şi implicit a Bisericii Unite, în pregătirea Unirii de la 1918. În
acel an de graţie pentru poporul român, asistăm la transformarea ziarului
blăjean din foaie bisericească‑politică în ziar de propagandă, ca urmare a
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deciziei politice asumate de Biserică. Ca atare, ziarul a fost pus la dispoziţia
Consiliului Naţional Român din Blaj. Ziarul Unirea a jucat un rol major în
pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale din 1 Decembrie 1918 de
la Alba Iulia, la care s‑a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România.
În Capitolul IV. Ziarul „Unirea”–promotor al culturii ca mijloc de conservare
al elementului identitar românesc din Transilvania se discută pertinent despre
muzee (existente la Blaj şi Sibiu), biblioteci (alcătuite la Blaj, în protopopiate
şi parohii), teatru (care trebuie să cultive bunul gust, să contribuie la afirma‑
rea sentimentului naţional, să formeze caractere şi, nu în ultimul rând, să
promoveze limba română literară), societăţi de lectură (care să implice elevii
şi studenţii în vederea depistării şi afirmării celor cu reale vocaţii creative).
De asemenea, în ziarul Unirea se acordă atenţia cuvenită promovării muzi‑
cii, artei şi artiştilor cu un real talent, cum erau Octavian Smigelschi, Flaviu
C. Domşa sau Anton Zeiler.
Concluziile, foarte ample, cuprind principalele idei dezbătute cu atâta
competenţă în carte.
Bibliografia prezintă lucrări cu caracter general şi special, care au fost uti‑
lizate în mod corect.
Anexele încheie această reuşită şi originală carte.
Consacrată unui segment important al culturii româneşti din Transilvania,
cartea semnată de preotul Sorin Valer Russu serveşte deopotrivă la o mai
bună înţelegere a culturii româneşti moderne. De asemenea, acest volum
scoate în evidenţă rolul benefic jucat de Biserica Greco‑Catolică în istoria
neamului românesc.
Blaj, 10 ianuarie 2014

Cornel Tatai‑Baltă

