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1948.
Momente pregãtitoare.
Episcopi sub urmãrire
Biserica Românã Unitã a existat din anii 1697-1700 pînã în decembrie 1948; interzisã atunci, prin Decretul nr. 358, ea a revenit în „legalitate”, tot prin decret, în decembrie 1989. În rãstimpul decembrie
1948–decembrie 1989, ea a funcþionat clandestin, în condiþii de ilegalitate.
Geografic, ea cuprindea centrul ºi nord-vestul României, începînd
cu pãrþile Braºovului ºi Fãgãraºului, pînã la cele ale Sãtmarului ºi Banatului, adicã toatã Transilvania, Banatul, Criºana ºi Maramureºul. În
B ucureºti ºi în multe alte oraºe din Vechiul Regat, Biserica
G reco-Catolicã a avut credincioºi ºi preoþi atît înainte, cît ºi – mai
ales – dupã desãvîrºirea unitãþii politice ºi naþionale a românilor. Sub
rap ort instituþional, la nivel central a fost organizatã ca mitropolie
(1697), episcopie (1698-1853) ºi din nou mitropolie (1853-1948,
1990), avînd sediul la Alba-Iulia (1697-1717), la Fãgãraº
(1717-1737) ºi Blaj (1737-1948, 1990). La început, nu a avut episcop ii sufragane. Ele s-au format treptat, mai întîi la Oradea (1777), apoi
la Gherla ºi Lugoj (1853) ºi Baia Mare (1930). În 1932, episcopia de
G herla îºi mutã sediul la Cluj, fiind cunoscutã de atunci înainte sub
numele de Episcopia Greco-Catolicã de Cluj-Gherla.
Formarea Bisericii Greco-Catolice are loc ca urmare a trecerii ierarhiei ortodoxe române din centrul ºi nord-vestul Transilvaniei (mitropolit, cea mai mare parte a protopopilor ºi preoþilor), precum ºi a
credincioºilor ortodocºi din aceste locuri, aflaþi atunci în plin proces
de calvinizare, la Biserica Catolicã. Actele Unirii religioase – cum este
cunoscutã aceastã acþiune – sînt legate de anii 1697-1700.
Motivaþia Unirii cu Biserica Romei este atît una de ordin religios,
cît ºi de ordin naþional. Unirea cu Biserica Catolicã trebuie privitã ca
un proces istoric, continuat în timp ºi cu consecinþe pozitive pentru
întreg neamul românesc. Biserica Greco-Catolicã a fost, prin altarele
ºi prin catedrele ºcolilor sale, o ºcoalã de ideal naþional, încadratã în
lumea creºtinã a Occidentului european. Pînã la Unirea din 1918, ea
a avut un drum comun, cu multe puncte de întîlnire, cu Biserica sorã, ortodoxã, din Transilvania.
Anii 1919-1948 înseamnã o altã etapã în istoria Bisericii Române
Unite, cu probleme ce se înscriu – ºi nu din vina ei – pe un drum de
pregãtire ºi prevestire a dramei trãite în toamna anului 1948. Raporturile dintre cele douã biserici naþionale româneºti vor fi, în toatã perioada interbelicã, într-o continuã ºi progresivã degradare, începînd
de la urcarea în scaunul mitropolitan de la Sibiu a lui Nicolae Bãlan.
Sub acelaºi pãstor al Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal
vor fi „rupte peceþile unirii”, în 1948, prin complicitate cu Biserica
Ortodoxã moscovitã ºi cu puterile politice de la Kremlin ºi Bucureºti,
ºi vor fi deschise, simultan, porþile închisorilor pentru ierarhii Bisericii Unite.
Drumul spre decretul 358 a fost marcat de cîteva acþiuni semnificative. Ideea unificãrii celor douã biserici româneºti din Ardeal a fost
exprimatã de Nicolae Bãlan deja la instalarea sa ca mitropolit (de sãrbãtoarea Rusaliilor, 1920), acesta luîndu-ºi angajamentul, la Congresul biblic al preoþimii ortodoxe române din Ardeal (1921), de a nu
„d a od ihnã oaselor noastre pînã ce nu vom fi iarãºi una”. Aceeaºi idee
revine în Cuvîntãrile sale din Senatul þãrii, cu ocazia discuþiei generale
asupra Constituþiei (12 martie 1923), a dezbaterii asupra proiectului
de lege a cultelor (27 martie 1928) ºi a discuþiei pentru ratificarea
Concordatului (23 mai 1929). Instalarea puterii comuniste ºi sovietizarea þãrii îi creeazã mitropolitului Bãlan ºi, din 1948, ºi noului patriarh Iustinian Marina, un prilej ºi mai nimerit de a relua lupta împotriva Bisericii Unite. Oameni din apropierea lui Bãlan spuneau informatorilor cã nu era deosebit de încîntat de faptul cã trebuie sã-ºi
realizeze visul cu ajutorul comuniºtilor, dar cã era obligat sã porneascã la drum alãturi de ei. Avea, de altfel, de partea lui un patriarh chiar
mai hotãrît decît el sã punã capãt „uniaþiei” ºi, mai ales, avea de partea sa noua putere politicã. Iatã, cît se poate de succint, un calendar al
acþiunilor duse din interiorul sau din afara þãrii împotriva Bisericii
U nite: vizita la Moscova a unei delegaþii a Bisericii Ortodoxe Române
(1 945); vizita patriarhului moscovit Alexei în România (1947); apelurile lansate de mitropolitul Bãlan (la Blaj, 15 mai 1948) ºi de cãtre
patriarhul Justinian (Bucureºti, 24 mai, 6 iunie 1948) pentru revenirea românilor uniþi la ortodoxie; participarea unei delegaþii a BOR la
Congresul panortodox de la Moscova (9-18 iulie 1948); denunþarea
Concordatului cu Vaticanul (17 iulie 1948); decretul-lege pentru reforma învãþãmîntului ºi pentru noul regim al cultelor (3-4 august
1948); predica patriarhului Justinian în Catedrala din Caransebeº (13
septembrie 1948); decretul din 17 septembrie care, invocînd o decizie a Consiliului de Miniºtri, reduce numãrul episcopilor uniþi de la
cinci la doi; un alt decret, din aceeaºi datã, care pune în retragere, din
oficiu, pe episcopii români uniþi de Oradea, Lugoj ºi Baia Mare:
Valeriu Traian Frenþiu, Ioan Bãlan ºi Alexandru Rusu. Prin acelaºi decret au fost înlãturaþi din funcþiile lor episcopul ortodox Efrem
Enãchescu, mitropolitul romano-catolic de Bucureºti, Alexandru

Ciser, ºi episcopul de Timiºoara – Augustin Paka. Au fost lãsaþi însã în
funcþiile lor episcopul Iuliu Hossu, la Cluj, ºi episcopul Vasile Aftenie,
vicarul mitropoliei de Blaj, la Bucureºti. Episcopul Ioan Suciu, administrator apostolic al întregii Provincii Mitropolitane, va fi demis printr-o decizie a Ministerului Culturii încã din 3 septembrie 1948, anulîndu-se astfel decizia de numire din februarie 1947.
Acþiunile sînt preluate ºi continuate în luna octombrie 1948 de cãtre ierarhia BOR, sprijinitã de organele politice ºi de ordine ale statului. La 1 octombrie 1948 are loc adunarea de la Cluj a celor 36 de preoþi uniþi care „hotãrãsc” trecerea la ortodoxie; aceastã hotãrîre e sancþionatã de Patriarhia Ortodoxã Românã prin Actul sãu sinodal din 3
octombrie; la 21 octombrie se organizeazã la Alba Iulia „manifestãrile” în cinstea revenirii la ortodoxie.
Replica întregului episcopat român unit, a celui romano-catolic ºi
a nunþiaturii a fost promptã ºi hotãrîtã: o scrisoare, din ajunul „consfãtuirii” de la Cluj, adresatã preoþilor de episcopul Iuliu Hossu, un
decret de excomunicare a preoþilor care au luat parte la acea „consfãtuire”, emis de acelaºi episcop, o notã verbalã de protest adresatã de
nunþiul apostolic, Mons. Patrick O’Hara, ministrului Afacerilor Strãine, memoriile din 7 oct. adresate prezidiului Republicii din partea
episcopilor greco-catolici ºi, în numele întregului episcopat catolic,
preºedintelui de guvern; pastoralele episcopului Iuliu Hossu din 25
oct.
Sfîrºitul lui octombrie 1948 înseamnã ultimele zile de libertate ale
episcopilor uniþi. Arestarea lor s-a fãcut la date diferite, dar foarte
apropiate: 27 oct. – episcopul Ioan Suciu, 28 oct. – episcopii Iuliu
Hossu ºi Vasile Aftenie, 29 oct. – episcopii Alexandru Rusu ºi Ioan Bãlan. Cu toþii au fost duºi la Mãnãstirea Dragoslavele.
În catedralele unite vor intra, cãlcînd pe flori ºi covoare, mitropoliþii Bisericii surori din Transilvania: la 31 oct., mitropolitul Bãlan oficiazã în Catedrala Blajului; în aceeaºi zi, episcopul ortodox de Oradea,
Nicolae Popovici, face acelaºi lucru în Catedrala greco-catolicã de acolo, iar la 16 nov. – în cea din Baia Mare. La Cluj, episcopul Nicolae
Colan intrã în Catedrala uniþilor la 21 nov.
Pentru a reface mãcar ceva din atmosfera acelor vremuri ºi pentru a evidenþia modul de acþiune, mînã în mînã, al statului ºi BOR,
vom recurge la cîteva mãrturii de epocã, din cele adunate chiar de
stãpînirea comunistã prin uneltele ei.

*
Iatã, mai întîi, cîteva titluri ale notelor informative privitoare la
Vatican ºi la Biserica Catolicã ºi Greco-Catolicã: Vaticanul ºi momentul actual (20 mai 1947); Pro b leme ºi orientãri ale politicii Sf. Scaun în momentul actual (17 iunie 1947); Precocupãrile catolicismului în Apus (14 august 1947); Cultul catolic ºi greco-catolic se
man ifestã ostil democraþiei (8 decembrie 1947); Mesajul Papei
Pius XII în ajunul Crãciunului, înregistrat de cãtre organele de informare: B uletinul radio-ascultare (decembrie 1947); Atitudinea
Vaticanului faþã de ortodoxie în ultimii treizeci de ani. Rezumat
(iulie 1948); Concordatul ºi Concordatele ca pacte, tratate sau
convenþii internaþionale (probabil iulie 1948, înainte de denunþarea Concordatului – 17 iulie). Rapoartele ºi notele sînt pline de obiºnuitele acuze, prezente ºi în presa vremii, la adresa Vaticanului ºi a
Statelor Unite, ele subliniind anticomunismul categoric atît al lui
Pius al XII-lea, cît ºi al Vaticanului ºi al întregii Biserici catolice. Iatã
cîteva extrase semnificative: „Convingerea ce dominã în cercurile
eclesiastice din Roma” – la 20 mai 1947 – „este aceea a unui inevitab il rãzboi între anglo-saxoni ºi ruºi. Unii susþin cã acest conflict este
iminent, în timp ce alþii înclinã sã creadã cã ruptura definitivã nu se
va p roduce înainte de 4-5 ani. Sunt ºi din aceia, al cãror numãr nu
este indiferent, care afirmã cã o schimbare spre dreapta în Uniunea
Sovieticã este inevitabilã, în vreme ce în America se va produce un fenomen de stînga... În ansamblul lor, toþi prelaþii, cu foarte puþine excepþii, sunt convinºi de un rãzboi, mai mult ori mai puþin apropiat.
Din aceste motive Sf. Scaun se strãduieºte ca sã prepare terenul pentru marea luptã de care va depinde” – considerã informatorul – „însãºi existenþa Bisericii, în forma în care se gãseºte astãzi... Nu existã
nici o altã alternativã: ori comunism, ori anticomunism. Celelalte
deosebiri dispar faþã de acest postulat valabil pentru toþi creºtinii, ind iferent de specificul credinþei lor. Din aceste motive, propaganda
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anticomunistã catolicã depãºeºte cercul membrilor acestei credinþe
ºi cautã sã se rãsfrîngã la toate celelalte confesiuni. Mai ales tentative
se fac în Anglia pentru cîºtigarea anglicanilor, ºi în Rãsãritul Ortod ox ... În România se pun mari speranþe în Biserica Unitã, care trebuie sã serveascã de punte pentru trecerea ortodoxiei la catolicism.”
Concluz ia notei este urmãtoarea: „Sf. Scaun este astãzi cea mai mare
forþã din Europa care se opune comunismului ºi tuturor Guvernelor
în care aceºtia sunt reprezentaþi. Dorinþa unei conflagraþiuni mond iale este consideratã ca cel mai mare rãu, însã o nenorocire necesarã, singura capabilã sã salveze omenirea”.
Cam în aceiaºi termeni este comentatã atitudinea Papei ºi în nota
din 17 iunie 1947. Pe cît zice nota, Papa continuã sã creadã în iminenþa unui rãzboi între ruºi ºi anglo-saxoni, ºi, deci, între comunism
ºi capitalism, excluzînd apriori orice posibilitate de compromis cu
Uniunea Sovieticã. Atitudinea anticomunistã s-a concretizat –- afirmã aceeaºi notã – mai ales în þãrile cu tradiþii catolice, cu foarte puternice organizãri politice. Vaticanul, se spune, a devenit astfel protip endada reacþiunii internaþionale.
O altã notã informativã, din 8 dec. 1947, intitulatã Cultul catolic
ºi greco-catolic se manifestã ostil democraþiei, aratã cã papa de la
Roma a dat dispoziþiuni Bisericilor catolice ºi greco-catolice sã nu
mai oficieze servicii religioase pentru membrii partidelor democratice ºi în special a celui comunist. Nota mai aratã cã aceastã dispoziþie a fost primitã ºi pusã în aplicare de Mitropolia Greco-Catolicã de
la Blaj, care „a dat instrucþiuni verbale tuturor preoþilor greco-catolici dependenþi de acea mitropolie ca sã evite pe cît posibil total în
predicile þinute cuvintele de laudã pentru regimul democrat ºi Guvernul din România. Aceiaºi Mitropolie” – se spune în încheierea notei – „a prevãzut sancþiuni severe pentru preoþii care s-ar abate de la
acele dispoziþiuni verbal primite”.
Mesajul de Crãciun al lui Pius al XII-lea a fost interpretat ca o asprã criticã adusã factorilor politici comuniºti ºi procomuniºti din întreaga lume. „În prima parte a mesajului sãu, Papa” – se spune în
comentariul autorului notei – „a stigmatizat minciuna erijatã în sistem pentru a înºela opinia publicã ºi pune în gardã pe catolici împotriva primejdiilor acestor procedee”.
Arhivele instituþiilor de informare ale statului confirmã o urmãrire continuã a episcopilor, preoþilor ºi credincioºilor uniþi, cu urmãtoarele „teme”: atitudinea faþã de noua putere (martie 1945–decemb rie 1948), alegerile de mitropolit (1946) ºi reacþiile faþã de mãsurile
restrictive adoptate împotriva BRU. Notele informative cercetate de
noi acoperã perioada octombrie 1945 – decembrie 1948 ºi ele doved esc interes faþã de toþi episcopii, dar mai ales faþã de Alexandru
Rusu, Iuliu Hossu ºi Ioan Suciu. Primii doi au fost implicaþi în alegerile d e mitropolit, iar Ioan Suciu a fost urmãrit pentru activitatea desfãºuratã ca administrator apostolic al Mitropoliei (1947-1948). Au
fost urmãriþi ºi Valeriu Traian Frenþiu, fie cînd îndeplinea aceeaºi
funcþie de administrator apostolic (1945-1947), fie, mai apoi, la Oradea (1947-1948), Ioan Bãlan ºi Vasile Aftenie, precum ºi vicarul
Victor Macovei de la Blaj, canonicii ºi preoþii uniþi, atît cei trecuþi la
ortodoxie, cît ºi cei rãmaºi credincioºi Bisericii Unite. Notele informative formulau concluzii privitoare la atitudinea episcopilor ºi a Bisericii Unite în general. Din punctul de vedere al regimului, nici un
ep iscop nu era mai breaz ca altul: „Oricare episcop ar fi ales la aceastã alegere” – e vorba de alegerea de mitropolit – „rãmîne indiferent,
cãci toþi sunt reacþionari”.
Iatã acum cîteva „fiºe” individuale ale episcopilor, fãcute de organele de informare. Vom începe cu Alexandru Rusu, episcop de Baia
Mare, ales de Sinodul electoral din 1946 mitropolit, dar neacceptat
de puterea politicã de la Bucureºti. Notele îl prezintã ca pe unul care
a „avut de la eliberare...o atitudine duºmãnoasã faþã de regimul democratic”, trãgînd concluzia: „Episcopul Alex. Rusu nu mai poate
continua activitatea în regiunea Baia Mare în aceste condiþii”. Era
considerat ostil guvernului prezidat de Petru Groza, partizan al
P.N.Þ.- ului lui Iuliu Maniu, iar despre reºedinþa lui se afirmã cã era
„principalul cuib al reacþiunii din Baia Mare”. El însuºi avea rolul de
a face legãtura între reacþiunea din provincie ºi cea din capitalã: „leg ãturile dintre aceste cercuri reacþionare cu cele din Capitalã o face
însuºi Episcopul Alexandru Rusu, care viziteazã deseori capitala”. De
altminteri, episcopul a fost acuzat de lucruri asemãnãtoare ºi în presã, ziarul Brazdã Nouã din Satu Mare (noiembrie 1946) numindu-l
„agent de propagandã naþional-þãrãnistã” în care calitate a «transform at» „Catedrala greco-catolicã din Baia Mare... într-un
cuib naþionalist-þãrãnesc”. Nu sînt singurele acuzaþii aduse episcopului Rusu, urmãrit pas cu pas pînã la arestare. Notele îl aratã ca pe
un om de neclintit din convingerile sale religioase. Din aceastã cauzã
g uvernul a anulat votul de la Blaj, nerecunoscîndu-l ca mitropolit
ales. A stfel s-a ajuns la numirea episcopului locþiitor de Oradea, Ioan
Suciu, ca administrator apostolic al Mitropoliei Blajului, pînã la desfiinþarea BRU.
Episcopul Ioan Suciu a intrat însã în atenþia organelor de informare ºi supraveghere înainte de a fi învestit în aceastã funcþie. La jumãtatea lunii octombrie 1947 el a avut ºi privilegiul de a i se întocmi
o fiºã personalã. Fiºa pornea de la cîteva date biografice: originar din
Blaj, dintr-o familie de ardeleni; liceul la Blaj, înclinaþii spre ºtiinþã;
fraþi ºi surori – pe care-i întreþine; vîrsta – 38 de ani, deºi pare mai tînãr; þinutã severã, foarte curajos, respectat de toatã lumea, stãpîneºte ºi influenþeazã auditoriul; nu e membru PNÞ, dar legãtura lui cu

oam enii lui Maniu e evidentã, fiind „un aprig duºman al regimului
democratic, prezidat de dr. Petru Groza”. Fermitatea credinþei, dusã
pînã la sacrificiu, reiese ºi din aceste note informative: „Eu înþeleg sã
mor pentru credinþa mea religioasã, dacã e cazul” – se citeazã în rap ort o frazã spusã „într-o atmosferã intimã”. E ceea ce episcopul
Ioan Suciu a ºi fãcut. Raportul îl caracterizeazã astfel: „Modest. Cãlãtoreºte în clasa a treia, pe tampoane, dispreþuieºte confortul. Mic de
staturã, uscãþiv, pare un ostaº al lui Christos, asemeni figurilor lui
El Greco. Are un mare talent oratoric. Prezintã problemele cele mai
ab stracte sub formã care sunt accesibile minþilor celor mai simple.
Posedã un timbru plãcut, ºtie sã fie cînd duios, cînd extrem de sever
în tonalitatea sa ºi astfel stãpîneºte auditoriul, pe care reuºeºte sã-l
farmece. Este foarte respectat de toatã lumea”. O notã informativã
din februarie 1948, în care se face o semnificativã caracterizare a rezistenþei catolice, exemplificã aceastã rezistenþã prin atitudinea episcopului Suciu: „Agitatorii cei mai primejdioºi contra regimului sunt
d intre catolici. Astfel Ioan Suciu, de la Blaj, colindã þara ºi-i arde la
cuvîntãri pe faþã contra democraþiei. Aºa a fãcut ºi la Cluj, chiar acum
recent, în februarie, fiind în trecere spre Oradea”.
Sem nificative sînt ºi notele trimise „din teritoriu” în lunile
iulie–octombrie. La Oradea, potrivit unei note informative întocmite
la „Centrul Cluj”, în 27 iulie (ºi care comenteazã Conferinþa episcopalã de la Oradea, din zilele de 17-18 iunie, precum ºi acþiunile episcop ului Hossu, la Cluj ºi Bucureºti, ca urmare a celor hotãrîte la
Conferinþã), s-au purtat discuþii în legãturã cu „rãspunsul ce urma
sã fie dat la apelul patriarhului pentru unirea bisericilor”, discuþii
asupra cãrora „se pãstreazã cel mai mare secret, episcopul Hossu
nedînd la întoarcere nici o lãmurire verbalã sau scrisã clerului superior. Aceºtia au putut afla doar cã episcopii au fost unitari în atitudinea luatã ºi cã fiecare episcop urma ca, în duminica Rusaliilor, sã
predice credincioºilor «calea de urmat»”. N e este cunoscut ºi conþinutul pastoralei hotãrîte la Oradea. Ea e intitulatã Clerul ºi credincio ºii Bisericii Române Unite. Cuvînt de mãrturie pentru ceasul
de faþã. Poartã data de 24 iulie 1948 ºi e semnatã de Valeriu Traian
Frenþiu, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan Bãlan ºi Ioan Suciu. A
fost trimisã, în copie, de cãtre Direcþia Generalã a Siguranþei Statului,
Serv. I, Bir. 6, la 12 august 1948, Ministerului Cultelor, Cabinetului
m inistrului, cu urmãtoarele observaþii ºi propuneri: „Biserica Românã Unitã rãspîndeºte printre credincioºi o circularã pe cinci pag ini, semnatã de toþi episcopii greco-catolici prin care se aratã poziþia
acestei biserici faþã de propunerea de a reveni la Biserica ortodoxã.
Întrucît acþiunea episcopilor uniþi este de naturã a agita spiritele, vã
rugãm sã binevoiþi a dispune sã se atragã atenþia Bisericii Unite de a
nu m ai rãspîndi asemenea circulare fãrã apobarea Dvs. În caz contrariu, Ministerul Afacerilor Interne va fi pus în situaþia de a lua sing ur mãsurile necesare”. Implicarea organelor Ministerului Afacerilor
Interne în procesul de „unificare” al bisericilor româneºti este evidentã.
Aceeaºi notã menþioneazã cã episcopul Hossu, în urma conferinþei d e la Oradea, a fost la Bucureºti „pentru a prezenta memoriu asup ra p roblemei unirii bisericilor ºi pentru a cere ca: clerul sã nu fie
p ersecutat” ºi cã s-a întors la 14 iulie „foarte mulþumit de audienþa
avutã la primul ministru”. Nici nu e de mirare, cãci Petru Groza a excelat în promisiuni neonorate.
Conferinþa episcopalã de la Oradea a hotãrît ca episcopii sã continue acþiunile de apãrare a credinþei ºi Bisericii Unite. O notã informativã din 21 iunie ºi un raport al Siguranþei din Cluj, întocmit la
aceeaºi datã, reproduc pasaje din cuvîntarea episcopului în catedrala
din Cluj, de Rusalii, ºi formuleazã aprecieri privind BRU. Ambele documente au ajuns la Bucureºti la 28 iunie 1948. Cuvîntarea episcop ului a fost consideratã o replicã la propunerea patriarhului
Justinian: „Catedrala era ticsitã de credincioºi iar vocea ridicatã astfel
încît, la sfîrºitul ei, Episcopul rãguºise complet”. Sînt reproduse pe
larg pasaje din aceastã cuvîntare: „Astãzi, cînd serbãm Sfintele Rusalii, aþi auzit ºi alte ºtiri cãrora nu este permis ca sã le daþi crezare.
A d evãrul este cã am fost chemaþi sã ne unim. Dar cum? Apoi, a continuat ironic, ‘frãþeºte’. Apoi da, tot frãþeºte rãspundem ºi noi: Noi
ºtim, simþim ºi credem cu tãrie cã facem parte din adevãrata bisericã
a lui Christos. Aceasta este convingerea noastrã sfîntã. Este adevãrat
cã între cele douã biserici româneºti, dacã am vorbi în procente, am
putea spune cã 96% ne asemãnãm. Deci în puþine ne separãm. Dar
tot atît de adevãrat este cã noi deþinem tezaurul adevãratei credinþe.
Cãci Biserica lui Christos este una singurã ºi numai una. Sfîntul
Petru a fost unul ºi acolo unde a fost el, acolo este ºi adevãrata Bisericã a lui Christos. De dragul nimãnui nu vom deveni trãdãtori. De
d ragul nimãnui de pe pãmînt noi nu ne vom pãrãsi credinþa maicii
noastre Roma”. R aportul precizeazã cã episcopul era înconjurat de
un cerc larg de canonici, preoþi ºi laici, remarcînd prezenþa canonicilor Avram, Chertes, Pura, a preoþilor Alexandru Nicula, Virgil Bãliban,
Gheorghe Forna, Coriolan Suciu, a dr. Liviu Pop, a medicului Liviu
Telia, a dr. Petre Rebreanu, acuzaþi de colportarea ºtirilor anglo-americane. Raportul conchide: „Din cele expuse mai sus, rezultã cã Biserica Greco-Catolicã nu numai datoritã intereselor de castã ale preoþimii – ci ºi datoritã împrejurãrilor specifice arãtate, s-a transformat
într-un puternic instrument al lagãrului imperialist ºi al reacþiunii
interne de acþiune împotriva regimului democrat popular de la noi.
A ceastã acþiune, episcopul Hossu o duce cu ajutorul camarilei, prin
care dominã viaþa Bisericii Unite din regiunea sa, ca ºi prin protopopii cu care vine destul de des în contact. Aceºtia, la rîndul lor, duc influenþa episcopului asupra preoþilor ºi credincioºilor de la sate”.
De la Sibiu, la 27 august 1948, a fost trimisã o notã informativã
asupra acþiunilor desfãºurate de episcopul Ioan Suciu prin localitãþile judeþului. Episcopul se afla într-o vizitaþie canonicã ºi, dupã cum
rez ultã din notã, pretutindeni a fost primit de credincioºi cu mare în-

sufleþire, episcopul þinînd cîte 3-4 predici pe zi. În comuna Orlat, de
pildã, a fost întîmpinat de însuºi primarul comunei, care i-a declarat
în auzul tuturor „cã deºi primar, el este înainte de toate fiu credincios al Bisericii Catolice pe care o va apãra ºi nu o va pãrãsi niciodatã.
A u fost” – continuã nota – „multe comune unde i-au ieºit în întîmpinare ºi ortodocºi pe care i-a binecuvîntat de asemenea”. Vizitaþiile
s- au desfãºurat „în spiritul ºi sub ocrotirea Maicii Domnului”, iar
episcopul a împãrþit iconiþe ºi a fãcut rugãciuni, cerînd tuturor sã se
p unã sub scutul Sfintei Fecioare „pentru vremurile care vor veni. Are
succes cu predicile fiind un orator cu mult talent ºi vervã. Se pricepe
sã construiascã cu multã uºurinþã fraze aparent nevinovate însã care, în fond, sunt cu mult subînþeles”. Din rapoarte rezultã cu evidenþã tãria de credinþã a episcopului, care le spunea tuturor cã „este preg ãtit sufleteºte pentru oriºice, chiar sã fie arestat. A dat dispoziþii protop op ilor ca nici unul sã nu încerce sã-ºi pãrãseascã credinþa, ci sã
fie o pildã vie în faþa celorlalþi preoþi ºi a credincioºilor. Dacã cineva
va încerca sã le ia bisericile pentru vreun alt cult, sã protesteze, însã
sã nu depunã rezistenþã fizicã, ci doar moralã”. Episcopul a fãcut ºi

alte vizitaþii canonice în arhidiecezã, deºi prefectul de Blaj a încercat
sã- l împiedice sã le mai facã, cel puþin o vreme. El i-a rãspuns însã cã
„nu existã putere lumeascã care sã-l poatã abate de la îndatorirea sa
de a se îngriji de sufletul credincioºilor sãi ºi cã el nu înþelege sã cedeze decît în faþa forþei brutale. „Atunci – continuã informatorul –
p refectul a încercat sã zãdãrniceascã vizitele, risipind oamenii ºi confiscînd trãsurile care trebuiau sã-l transporte. Cu toate acestea, el ºi-a
îndeplinit programul de vizite.” Nota recunoaºte cã „pretutindeni
unde merge este supravegheat de jandarmi ºi oamenii regimului.
Este însã greu sã-l surprindã asupra vreunui fapt concret, cãci ºtie sã
ascundã subînþelesul frazelor sale în texte biblice”.
Noua lege a cultelor a determinat organizarea unei noi conferinþe
episcopale, în zilele de 26-28 august, tot la Oradea. În primele douã
z ile au participat episcopii români uniþi, iar în ziua a treia ºi episcopii
rom ano -catolici de Alba Iulia, Iaºi ºi Satu Mare. Douã probleme au
stat în atenþia conferinþei: efectul legii cultelor asupra ºcolilor confesionale ºi prevederile aceleiaºi legi în privinþa numãrului de 750.000
d e credincioºi care „revin” unui episcop. Conferinþa a hotãrît redactarea unor memorii ºi trimiterea lor lui Petru Groza, Stanciu Stoian,
Vasile Luca ºi Ana Pauker.
La mijlocul lui septembrie 1948, în zilele de 14-16, episcopul
Ioan Suciu strãbate satele din vechile raioane Gherla, Bistriþa ºi Lud uº: Bãdeºti, Visuia, Miceºti, Stupini, Fîntînele, Silivaºul de Cîmpie,
Cãtina, Sîmboeni. În ultima localitate se va întîmpla ºi prima arestare a episcopului. Arestarea are loc la capãtul unui drum triumfal. O
notã informativã din 16 sept. relateazã cã „în ziua de 12 septembrie
a.c. a fost în comunele Sînmihai ºi Bãdeºti, iar în ziua de 13 sept.
1 9 4 8 a fost în comuna Miceºti. În toate trei comunele a fost primit de
cãtre cetãþenii din sat cãlãri pe cai ºi un car tras de 6 boi. Cu aproximaþie, în fiecare comunã a fost întîmpinat de cca. 500 de persoane.
/ .../ În ziua de 14 septembrie 1948 a sosit în comuna Visuia, întîmpinat fiind de 6 cãlãreþi în costume naþionale, un car tras de 6 boi ºi
cca. 600 persoane”. Tot în 14 sept. „a ajuns în comuna Fîntînele unde a fost primit de cca. 600 oameni bine organizaþi de cãtre învãþãtorul B erbecaru Iacob, au fost 12 cãlãreþi în costume naþionale, douã
care cu 6 boi frumos ornamentate”. În ultimul loc de închinare, la
slujba religioasã oficiatã în biserica din Cãtina, în prezenþa a cca. 400
de credincioºi, episcopul va spune în predicã „sã ne rugãm pentru
conducãtorii vremelnici de astãzi sã nu ne ducã la mai rãu”. În drumul de la Cãtina la Sîmboeni, se spune în notã, „a fost ridicat de or-

g anele de securitate”. Cu cîteva zile mai înainte fusese destituit din
funcþia de administrator apostolic, iar ºtirea o primeºte în timpul
acestui pelerinaj apostolic. O altã notã informativã - o radiotelegramã
- trimisã din 14 sept. 1948 de cãtre Direcþiunea Regionalã a Securitãþii Poporului de la Sibiu Direcþiunii Generale a Securitãþii Poporului,
Bucureºti, Direcþiunea I, în completarea notei din 6 septembrie, raporta: „Cu ocazia încunoºtiinþãrii Mitropoliei de la Blaj de demiterea
episcopului Ioan Suciu, canonicul Moldovan Ioan ºi Neda Dumitru
au plecat în judeþul Turda, unde se aflã mitropolitul Suciu Ioan cu
canonicul Dãnilã Gheorghe ºi preotul Rusu Petru, pentru a-i aduce
la cunoºtinþã ordinul primit de la Culte ºi pentru a vedea mãsurile
luate, precum ºi atitudinea Consistoriului faþã de acest ordin. Încã
nu se cunoaºte atitudinea mitropolitului din Blaj ºi canonicii sunt
hotãrîþi sã rãmînã solidari cu mitropolitul în bloc ºi sã plece cu toþii
în mînãstire”.
La Blaj, în catedralã, în ziua de 2 octombrie, episcopul va vorbi
d esp e caracterul trecãtor al orînduirii comuniste ºi despre trãinicia
B isericii Catolice ºi a spiritului catolic. Chiar în ziua în care credincioºii greco-catolici erau obligaþi sã treacã la ortodoxie, episcopul a
oficiat în catedrala din Cluj, alãturi de 10 canonici ºi mai mulþi preoþi. La sfîrºitul slujbei a þinut o predicã, comentatã într-o radioteleg ram ã a aceleiaºi Direcþii a Securitãþii din Sibiu: „La terminarea slujbei, fostul episcop Suciu a þinut un discurs cu caracter religios, avînd
un substrat politic-naþional”. A fãcut un istoric al BRU, a vorbit despre rosturile sale în istoria poporului român ºi despre prigonirile pãg îne ale primilor creºtini. Acele vremuri reînviau acum în România
ºi episcopul a îndemnat credincioºii la rezistenþã: „Sã nu vã lãsaþi
amãgiþi. Fiþi tari ºi uniþi în faþa oricãrei furtuni care va veni peste cap ul nostru. Poate va curge sînge chiar. Sã nu ne înfricoºeze. Sã luãm
p ild a martirilor noºtri care au jertfit cu credinþa lor vãrsîndu-ºi sîngele pentru acest crez”. Pãrea stãpînit de emoþii, consemneazã inform atorul. A emoþionat, recunoaºte acesta, „pînã la lacrimi” ºi pe cei
prezenþi. Era ziua Vinerii Mari pentru BRU – aºa o ºi numeºte, de altfel, într-o circularã trimisã preoþilor la 2 oct. 1948. Aºa o considerã
întreg ul episcopat strîns într-o nouã Conferinþã, de data aceasta organizatã la Bucureºti, în zilele de 6-9 oct. 1948. Au participat toþi episcop ii uniþi. „Conferinþa a avut loc” – se consemneazã în nota informativã din 9 oct. 1948 – „cînd la Arhiepiscopia Catolicã, cînd la domiciliul Nunþiului Papal, cînd într-o casã conspirativã, ce nu a putut
fi identificatã ºi a avut drept scop stabilirea unei atitudini comune faþã de încercarea autoritãþilor de a realiza o revenire la ortodoxie”. Inform atorii n-au putut afla decît cã s-a strîns material în legãturã cu
mãsurile restrictive luate împotriva clerului greco-catolic. O serie de
note informative venite din Ardeal va completa lacunele celor din Bucureºti. Episcopul Ioan Suciu – numit de informatori ex-episcop - a
rãm as, pentru întreaga BRU – ceea ce a fost. El continuã sã trimitã
circulare de îmbãrbãtare preoþilor, tinerilor, tuturor creºtinilor. Nu
pierde nici un prilej. Dimpotrivã, le cautã ºi le gãseºte. Întregul episcopat face la fel. Toþi episcopii se sfãtuiesc împreunã.
Ad unarea de la Cluj, din 1 oct. 1948, a celor 36 de preoþi ce au hotãrît trecerea la ortodoxie s-a þinut în sala de gimnasticã a Liceului
„G eorge Bariþiu”, sub preºedenþia protopopului Traian Belaºcu. Totul
s- a desfãºurat într-un regim de urgenþã, cu incursiuni în istorie ºi
acuzaþii aduse Vaticanului care, „împotriva principiilor evanghelice”
– d up ã cum declara Traian Belaºcu – „s-a angajat în frontul imperialismului agresiv ºi aþîþãtor la noi rãzboaie”. Au fost repetate ºi alte slog ane, precum „Noi azi nu mai vrem sã primim comenzi de la Roma”,
iar ruperea actului de unire de la 1700 „este un act de înþelepciune
pe care conºtiinþa noastrã ni-l impune”. În acelaºi timp, s-au adus
elogii modului în care s-a înfãptuit actul de la Cluj: „Unirea noastrã
d e azi cu Biserica Ortodoxã Românã autocefalã” – declarã Nicolae
G eangalãu – „este o realizare nu numai religioasã, ci ºi profund democraticã, cãci se porneºte de jos în sus, de la popor ºi pentru popor,
aºa cum totul se înfãptuieºte în Republica Popularã Românã”. Cu
aceeaºi grabã, în seara aceleiaºi zile, escortaþi de poliþie, delegaþii au
p lecat la Bucureºti. Duminicã, 3 octombrie, la orele 9, au fost prezentaþi p atriarhului Justinian, în sala mare a Sf. Sinod. S-au þinut primele
discursuri ºi a fost cititã Proclamaþia de la Cluj. Membrii delegaþiei,
împreunã cu cei care au asistat la primire – patriarhul Justinian Marina, mitropolitul Nicolae Bãlan, mitropolitul Vasile Lãzãrescu al Banatului, arhiepiscopul Firmilian al Craiovei, arhiepiscopul Sebastian
al Sucevei ºi Maramureºului, espiscopul Antim Nica al Dunãrii de Jos,
vicarii patriarhiei Veniamin, Atanasie ºi Pavel, protopopii ºi preoþi din
capitalã – s-au îndreptat apoi spre biserica Sf. Spiridon, unde mitrop olitul Bãlan a oficiat un Te Deum. S-a mai citit o datã Proclamaþia,
iar pr. Gh. Vintilescu, directorul Cancelariei Sf. Sinod, a citit Actul Sinod al prin care uniþii au fost primiþi în rîndurile Bisericii Ortodoxe.
Patriarhul anunþã, tot atunci, o mare manifestaþie, care se va þine la
Alba Iulia, pe 21 oct. 1948, spre a aniversa ziua „eliberãrii
de vrãjmaºa captivitate a Romei”. Aºa se va ºi întîmpla. În ziua fixatã,
la Alba Iulia vor fi aduºi, cu voia ºi fãrã voia lor, o mulþime de oameni
în faþa cãrora s-a repetat ceremonialul de la Bucureºti, cu
aceiaºi actori. Patriarhul Iustinian Marina pãrea astfel sã-ºi fi împlinit
visul, cu arma cu care se lãuda cã o are: „Avem în mînã un cuþit foarte ascuþit ºi ne vom folosi de el pînã la sfîrºit: pe 21 octombrie
B iserica Greco-Catolicã nu va mai exista ºi unirea va fi fapt
împlinit”.
A cest „cuþit” a fost arma frãþeascã cu care a acþionat BOR, în frãþie
cu partidul comunist.
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