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Ultima redutã
În plin congres de absorbþie de cãtre comuniºti a aripii colaboraþioniste a social-democraþiei ºi de înfiinþare a Partidului Muncitoresc
Român, aºadar, la 22 februarie 1948, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim secretarul partidului proaspãt creat, admitea cã „Biserica Catolicã este una din puþinele forþe capabile sã se opunã comunismulu i în România”. Opinentul era conºtient de tradiþia de
independenþã în raport cu statul a bisericilor catolice, consfinþitã
prin Concordatul din 1927-1929, de subordonare a acestora faþã de
Sfîntul Pãrinte de la Vatican, de anticomunismul prelaþilor ºi al clerului, de acþiunea socialã profundã ºi vastã a catolicilor, precum ºi
d e posibila lor susþinere internaþionalã. Dej deþinea ºi un recensãmînt foarte exact al populaþiei catolice din þarã la acea ora: 2,7 milioane de fideli dintre care, contrar percepþiei generale confuze, majoritatea, adicã 1,8 milioane, erau de origine românã. Un milion ºi
jumãtate aparþineau Bisericii Unite, iar alte vreo 300 de mii din judeþele Moldovei practicau ritul occidental. Împotriva bisericilor în
care se rugau aceºti oameni, comuniºtii au dezlãnþuit un rãzboi fulger a cãrui intensitate sporea pe mãsurã ce se adîncea izolarea þãrii
p e plan internaþional.

Anul ºobolanului
Personajul politic care dã semnalul atacurilor anticatolice, sub forma unor insinuãri în vara lui 1947, este Petru Groza. Îl urmeazã înd atã alþi membri ai guvernului sãu, cu toþii secondaþi de presa com unis tã, plinã de „revelaþii” cu privire la bogãþia Bisericii
Romano-Catolice, de incriminãri ale inchiziþiei (desigur medievale)
ºi de acuze la adresa Papalitãþii, calificatã drept „aliatã a imperialiºtilor americani”. Gheorghiu-Dej, cu ocazia votãrii noii constituþii, în
ap rilie, ºi ministrul cultelor, Stanciu Stoian, în discursul sãu la înscãunarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Iustinian, în iunie acelaºi
an, au reluat mai virulent atacurile publice împotriva Vaticanului,
considerat „un instrument religios aflat în slujba reacþiunii mond iale”. O lunã mai tîrziu, la 18 iulie 1948, un comunicat al Consiliului de miniºtri anula în mod unilateral Concordatul cu Vaticanul,
cu toate cã articolul 23 al acestui tratat prevedea cã el putea fi abrog at numai dupã un preaviz de ºase luni. Se poate afirma cã data

ai Adunãrii, disertaþiile istoriste ale ierarhului ortodox sunau cel puþin fariseic. Presiunile asupra ierarhiei unite au fost reluate de
patriarhul Iustinian la 6 iunie. Episcopii greco-catolici au încercat,
d ar abia dupã cîteva luni, sã rãspundã printr-o pastoralã a cãrei difuz are a fost însã interzisã. De aceea, ei au adresat un memorandum
prezidiului Marii Adunãri Naþionale, la 7 octombrie, text rãmas fãrã
rãspuns. Între timp, situaþia se agravase sensibil. Autoritãþile comuniste distribuiserã în parohiile din Transilvania delegaþii în alb pe baz a cãrora trebuiau trimiºi reprezentanþi la o reuniune la Cluj, pe 1
octombrie, pentru a sãvîrºi „întoarcerea Bisericii Greco-Catolice în
sînul Bisericii Ortodoxe”. Pentru a-i sili pe preoþi sã semneze aceastã ad eziune, puterea bolºevicã a recurs la arestãri, ameninþãri cu dep ortarea ºi separarea familiilor.
Faptele sînt cunoscute: pe 1 octombrie, doar 37 de preoþi s-au întrunit în sala de sport a Liceului G. Bariþiu din Cluj pentru a semna
„reunirea”, iar a doua zi, la Bucureºti, s-a deplasat o delegaþie împuþinatã cu un membru, aducîndu-i vestea patriarhului Iustinian, care
a oficiat o slujbã festivã la Sfîntul Spiridon Nou. La rîndul sãu, Iuliu
Ho ssu, episcopul de Cluj ºi Gherla, i-a excomunicat pe cei 37 de preoþi semnatari ai „reunirii” comandate. Memorandum-ul din 7 octombrie al episcopilor uniþi nu a avut nici un ecou. Mai mult, la sfîrºitul aceleiaºi luni, o parte din aceºti ierarhi erau deja arestaþi:
Traian Frenþiu, Ioan Bãlan, Vasile Artenie, Iuliu Hossu. Au urmat,
mai devreme sau mai tîrziu, toþi ceilalþi ierarhi. Dar încã din noiembrie 1948, circa 600 de preoþi ºi de cãlugãri greco-catolici erau arestaþi ºi deþinuþi în condiþii foarte dure. Alþii fuseserã lichidaþi la prop riu, iar între ei, preotul Ieronim Susman de la Asnip, lîngã Aiud, fusese împuºcat de securiºti chiar în bisericã. Pe de altã parte, miliþia a
evacuat cu mare brutalitate instituþiile ºi mãnãstirile greco-catolice,
cum s-a întîmplat la Blaj ºi la Bixad, în judeþul Satu Mare. O nouã
formã de presiune asupra preoþilor a reprezentat-o decizia Ministerului Cultelor de a le plãti salariile numai celor recomandaþi de Biserica Ortodoxã, prin urmare numai celor ce iscãliserã pentru „reunire”. Deºi majoritatea preoþilor greco-catolici erau cãsãtoriþi ºi aveau
copii iar neplata salariilor ameninþa siguranþa vieþii zilnice a întregii
familii, mulþi dintre ei au refuzat sã semneze. Nu puþini însã au fost
aceia care ºi-au regãsit numele înscris prin frauda celor ce acceptaserã disoluþia propriei lor biserici. O bunã parte dintre aceºtia nu
s- au temut sã protesteze public împotriva falsificãrii semnãturilor.
Suprimarea Bisericii Greco-Catolice a fost pregãtitã de o serie de
m ãsuri menite sã o deposedeze de bunurile sale. Astfel, s-a decis naþio nalizarea aºezãmintelor ospitaliere ºi de caritate (azile, orfelinate,
creºe etc.), iar, prin Legea învãþãmîntului din 3 august 1948, i s-au
rãp it ºi ºcolile, precum cele de la Blaj, Beiuº ºi Oradea. Legea pentru
reg im ul general al cultelor din 4 august acelaºi an prevedea, între altele cã, pentru a se putea organiza ºi funcþiona, cultele trebuiau recunoscute prin decret de cãtre prezidiul Marii Adunari Naþionale. În
p lus, articolele 40 ºi 41 ale legii stipulau: „Nici un cult religios ºi nici
un rep rez entant al vreunui cult nu va putea întreþine legãturi cu culte religioase, instituþii sau persoane oficiale în afarã de teritoriul
þãrii, decît cu aprobarea Ministerului Cultelor ºi prin intermediul
M inisterului de Externe”; iar în continuare: „Nici un cult din afarã
nu poate sã exercite vreo jurisdicþie asupra credincioºilor Statului
Român”. În aceste condiþii, în pofida protestelor episcopilor, ale
nunþiului papal ºi ale Vaticanului, prezidiul Marii Adunãri Naþionale
a emis, la 1 Decembrie 1948, decretul 358, prin care Biserica
Greco-Catolicã era consideratã „definitiv întoarsã la biserica mam ã”. Poate cã data, ca ºi cea de 15 mai în cazul discursului mitropolitului Bãlan, nu a fost aleasã întîmplator. Faptul atestã sadismul antiromânesc al unui regim care s-a oprit pentru acest act abuziv tocmai la ziua aniversãrii Marii Uniri de la Alba-Iulia, operã în mare
mãsurã a oamenilor politici ºi militanþilor greco-catolici. Coincidenþã sau nu, calendarul chinez vede în 1948 un an al ºobolanului,
semn sub care, potrivit aceleiaºi surse, stã tot secolul 20, ca de altfel
ºi întregul mileniu II.

Calendarul lui Stalin

denunþãrii abuzive a Concordatului marcheazã intrarea bisericilor
catolice din România în era persecuþiei. Aceasta s-a dezlãnþuit cu o
energie nemaiîntîlnitã, cu accente de paroxism, în lupta împotriva
Bisericii Greco-Catolice. Aici, comuniºtii se puteau bizui pe aliaþi de
nãdejde dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe, în frunte cu mitropolitul
A rd ealului Nicolae Bãlan, ale cãrui atacuri începuserã încã înainte
de rãzboi.
În 1938, an în care rãsunau deja ºarjele verbale ale lui Bãlan, Biserica Românã Unitã cu Roma avea 1725 de biserici deservite de
1594 de preoþi, 34 de canonici ºi 75 de prelaþi. Zece ani mai tîrziu,
numãrul bisericilor greco-catolice depãºea 2000, în ciuda distrugerii unora dintre ele de cãtre ocupantul maghiar al pãrþii de nord ºi
de est a Transilvaniei, iar numãrul preoþilor trecea de 1700. La 15
mai 1948, cu ocazia celebrãrii la Blaj a centenarului Adunãrii de pe
Cîmpia Libertãþii, în prezenþa lui Petru Groza, mitropolitul Bãlan
ºi-a reluat discursul despre „dezbinarea românilor prin acþiunea
habsburgilor care a dat naºtere Bisericii Greco-Catolice”. Momentul
era ales special pentru a aminti cã Iuliu Maniu ºi Partidul Naþional
Þãrãnesc, scos în afara legii în vara lui 1947, aveau un sprijin puternic printre credincioºii greco-catolici din Transilvania. Chiar în locul
în care, cu un secol mai înainte, românii rãspunseserã în primul
rînd apelului prelaþilor ºi intelectualilor uniþi, adevãraþii organizatori

Suprimarea Bisericii Române Unite nu ar fi fost posibilã fãrã sprijinul direct ºi intempestiv al lui Stalin. Acesta, cînd i se evocase o datã
p unctul de vedere opus al Vaticanului asupra unei anumite chestiuni, întrebase: „Cîte divizii are Papa?” Cu toate acestea, el cunoºtea
prea bine forþa colosalã, deasupra tuturor diviziilor blindate, a Sfîntului Scaun. De aceea, în 1946, s-a grãbit sã desfiinþeze, integrîndu- le ortodoxiei, Biserica Unitã din vestul Ucrainei, al cãrei numãr de
credincioºi sporise substanþial o datã cu ocuparea Ruteniei de la Cehoslovacia ºi a Galiþiei de la Polonia. Atîta doar cã Stalin nu s-a ocup at numai de omogenizarea confesionalã a unei pãrþi din omenire
în spaþiu, ci ºi în timp. În 1923, un sinod panortodox desfãºurat la
Constantinopol, decisese adoptarea de cãtre autoritatea religioasã
d in rãsãrit a calendarului gregorian. Bisericile din Grecia ºi România se declaraserã de acord. În principiu, au convenit ºi slavii acelaºi
lucru, dar pînã la urmã au ajuns sã producã decalaje între calendarul laic ºi cel religios, în Serbia, în Ucraina, în Rusia. Sinodalii nu au
iz butit sã cadã de acord asupra unui singur lucru ºi anume, data
sãrbãtoririi Paºtelui. Nu s-a putut impune principiul conciliului de
la Niceea din anul 325, cum cã Paºtele se celebreazã în prima duminicã dupã prima lunã plinã de dupã echinocþiul de primãvarã. S-a
o p us Patriarhia Moscovei. Diferendul urma sã fie soluþionat la un alt
sino d similar. Acesta nu a venit decît în anul 1948 ºi a fost gãzduit de
M o scova. Stalin ºi-a exercitat influenþa pe canale numai de el ºtiute
în aºa fel încît sãrbãtoarea Paºtelui sã fie fixatã dupã Calendarul Iulian, adicã în funcþie de un echinocþiu care, sub aspect astronomic,
nu existã. În acest fel, bisericile ortodoxe majoritare din unele þãri

satelite ale Moscovei erau despãrþite încã o datã printr-un element
ceremonial de cele din Apus.
Î n România, o datã cu expulzara nunþiului Vaticanului, monseniorul Gerald O'Hara, la 7 iulie 1950, operaþiunea de desprindere
p rin forþa bolºevicã a creºtinilor din þarã de cei din Occident, se încheie. Mai rãmîn detaliile: cîteva procese ale ierarhilor romano-catolici în 1951 ºi alte procese ºi condamnãri ale episcopilor ºi vicarilor greco-catolici în 1957-58. Ultima redutã cade, cel puþin pentru
m oment, în faþa expansiunii comuniste. Mai rãmînea de rezolvat detaliul colectivizãrii ºi etatizãrii agriculturii, o zonã în care bolºevicii
nu se îndoiau de victorie.
A u rãmas însã, rãsunãtoare cît secolul, ºi cuvintele Papei Pius al
X I I -lea: „Iisus a avut doisprezece apostoli ºi unul dintre ei a trãdat.
Biserica greco-catolicã din România a avut doisprezece episcopi ºi
nu a trãdat niciunul”.
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Cristina
GHEORGHE

Fuga de prezent
Prezentul e dualitate, o lume care moare ºi una care se naºte exact
în aceeaºi clipã, ºi nimic nu poate fi mai banal decît aceastã afirmaþie. Pornind însã de la aceastã premisã consideratã adevãratã, rãmîne d e vãzut cine din ce prezent fuge, cãtre ce. Pentru cã fuga vine din
ceea ce simþi din prezent, din ceea ce þi-a oferit trecutul ºi din ceea
ce crezi cã poþi face cu viitorul ºi cu toate acestea la un loc.
Dacã vei simþi ceea ce moare, vei fugi cãtre ceea ce þi se va pãrea a
fi viu, aºa cum am vãzut sate întregi (dar ºi oraºe, mici, într-adevãr)
rãm ase pustiite de tinerii care vãd în ele doar o lume în agonie, pe
care nu au fost învãþaþi cum sã o reînvie, pe care nu sînt în stare sã o
read ucã la viaþã sau nu sînt lãsaþi sã o facã ori pur ºi simplu nu au
mijloacele necesare, indiferent de ce naturã ar fi ele. Generaþia mutã. Generaþia plecatã sã culeagã fructe, sã întinereascã regiuni îmbãtrînite ºi sã le provoace frustrãri extremiste. Eu vãd aici doar o lume
în schimbare dar, ca în orice metamorfozã adevãratã, ºi aceasta e
lentã ºi dureroasã, lipsitã de estetic, schimonositã, contorsionatã ca
o g rãmadã de fiare vechi. Crisalidã. E o lume care moare, dar care
ºi- a pus pe creºtet ºepci pe care scrie Chicago Bulls. ªi chel ºi fãrã tichie d e mãrgãritar. O lume în care plugul e tras încã de animale, dar
la ale cãrei margini se aflã cîrciumi pe care scrie Europa ºi cimitire
nãp ãdite de buruieni. Una în care se plînge dupã tradiþiile pierdute ºi
care ascultã, cu casetofonul în fereastrã, manele, hip-hop ºi latino. O
lume care nu se mai poate recunoaºte ºi regãsi, dar care nici nu ºtie
und e sã se caute, înghiþind nemestecat ce se spune laudativ despre
ea, ºi spumegînd în culorile curcubeului atunci cînd este criticatã.
U n p rezent de care unii fug fãrã sã-l cerceteze, iar alþii îl adoptã în
aceleaºi condiþii. Peste care unii îºi trimit tirul de nedumeriri, întreb ãri, iar alþii cel de slogane. Din care fug profesorii ºi medicii, dar cãtre care se îndreaptã poliþiºtii.
Din prezent nu se poate fugi decît în douã direcþii spre trecut sau
spre viitor. Spre trecut, adicã spre drumuri umblate, spre cunoscut,
spre comod, spre lipsã de responsabilitate sau doar responsabilitate
artificialã ºi scheme de experienþã care te absolvã de a-þi folosi capacitatea de a raþiona, dacã existã, spre tradiþionalismul drobului de
sare, spre efortul constant al supravieþuirii. Fuga spre trecut, cãutarea unui adãpost cãlduþ, confortabil ºi puþin solicitant în spatele unei
identitãþi colective construite artificial, pornind de la cîteva exemple
particulare pozitive ºi ultrapozitivizate, mai vechi sau mai noi, mi se
p are cea mai periculoasã, mai ales atunci cînd prin aceastã falsã
identitate încerci sã manipulezi ºi sã-þi apropii o masã de oameni care nu au, sper cã majoritatea deocamdatã, cultura civicã ºi politicã
necesarã pentru a se þine la adãpost de tacticile coºurilor de gunoi
învelite în simboluri.
Dacã în prezent vezi însã ceea ce se naºte, începi sã te întrebi dacã nu s-a nãscut deja mort. Iar dacã ajungi la concluzia cã nu, atunci
te întrebi dacã existã mediul care sã permitã ajungerea la maturitate. A r suna pesimist sã spui mereu cã nu existã, cã nu se poate continua fiindcã oricum într-o zi va apãrea obstacolul major care te va dob o rî. Aºa cã vei continua. Spre disperarea unora mai întîi, spre a ta
mai apoi ºi destul de adesea. Dar dacã prezentul ne înspãimîntã atît
încît nu simþim decît nevoia de a fugi de el, atunci mai bine sã fugim
spre viitor, adicã spre neºtiut, spre nou, spre efort creator, chiar prin
g reºealã. Dar sã fie o fugã pe care o alegi cunoscîndu-þi ºi asumîndu-þi critic trecutul. Propriu ºi colectiv.
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