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CONTEXT
❖ În urma Marelui Război, unirea Principatelor Române a antrenat profunde modificări la nivelul
structurii etnico-teritoriale a statului român. Manifestarea acestei pluralități religioase și
gestionarea ei de către autoritatea statului se vor dovedi sensibile, în special datorită intimității
politicului cu religia majoritară ortodoxă. Adaptarea cadrului legislativ de stat la noua situație
confesională din țară a determinat pe plan intern o reconfigurare a tradiționalei „simfonii
bizantine a puterii”.
❖ Pe plan extern, această pluralitate religioasă a dus la stabilirea relațiilor diplomatice cu Sfântul
Scaun, definite prin semnarea unui Concordat. Totodată, cadrul legislativ internațional a impus,
prin sistemul tratatelor de pace care a urmat Marelui Război, o revizuire a economiei gestionării
și integrării minorităților etnice în noile frontiere ale statelor.
❖ Aceste elemente vor intersecta atât obiectivele statului român, cât și pe cele ale Sfântului Scaun,
structurând interesul pentru încheierea unui Concordat, ca ax fundamental al dialogul diplomatic
în primul deceniu interbelic.

OBIECTIVE
❖

Analiza relațiilor politico-diplomatice dintre România și Sfântul Scaun în primul deceniu
interbelic (evoluția și impactul negocierilor concordatare în dinamica dialogului bilateral: actori

politici, religioși și sociali)
❖

Analiza istoriografică a proiectelor și contraproiectelor de Concordat (elemente de negociere între
părțile semnatare)

❖

Contextul semnării Concordatului în mai 1927 și reacțiile din societatea românească în urma
ratificării acestuia în 1929 (context politic intern și dinamici internaționale)

❖

Implicațiile ratificării Concordatului din punct de vedere patrimonial (definirea juridică a noțiunii
de patrimoniu și Status-ul Catolic din Transilvania)

SURSELE PROIECTULUI DE CERCETARE
(aprilie-iulie 2022)
Arhive românești
❖ Arhiva Ministerului Afacerilor Externe
❖ Biblioteca Națională a României
Arhive pontificale
❖ Archivio Segreto Vaticano, fondo Nunziatura in Romania
❖ Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali, serie Romeni, sottoserie Affari
Generali
❖ Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari. Romania
Arhive italiene
❖ Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri

DOCUMENTE DIN ARHIVA MINISTERULUI AFACERILOR
EXTERNE
Fond Problema 77 – Dosare Personale
❖ Litera P (Dimitrie Penescu 1920-1928): biografia diplomatului

Fond Vatican
❖ Corespondența lui Dimitrie C. Penescu cu miniștrii Afacerilor
Străine (Take Ionescu, I.G.Duca, Ion M. Mitilineu)

❖ Proiecte, Contraproiecte referitoare la încheierea Concordatului
❖ Instrucțiuni trimise de la București către reprezentantul României
pe lângă Sfântul Scaun

DOCUMENTE DIN ARHIVELE PONTIFICALE
❖ Corespondența Nunțiului Apostolic
Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun

la

București

către

❖ Corespondența Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun către
ministrul României la Vatican
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