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O viaþã de om, aºa
cum a fost: Cardinalul
Alexandru Todea
Biografiile romanþate, dar mai ales acele rezumate biografice de uz
º colar închinate unor „destine exemplare” ne vorbesc adesea de oam eni devotaþi pînã la jertfã unei idei sau unei credinþe. De oameni
d evo raþi de ideal ºi care ard în flãcãrile acestuia cu o totalã, fãrã rest,
p articipare. Sau de oameni, ceea ce vine cam acelaºi lucru, care-ºi
trãiesc credinþa înfruntînd orice risc, fie el ºi riscul suprem. Oameni
care au nonºalanþa sacrificiului. Aceste desene biografice sînt centrate pe un caracter martiric, de o mare ºi intratabilã casanþã. Fireºte, astfel de biografii spun adevãrul – ori cel puþin ceea ce e esenþial
din adevãrul unei vieþi. Ele vorbesc despre miezul de foc al acesteia,
despre rigoarea dramaticã – ºi sublimã totodatã – a unei vocaþii. O
fac însã prin intermediul unei stilizãri sau chiar prin intermediul
unei metafore. Ele contrag o întreagã existenþã pe jarul unei idei ºi
hieratizeazã chipul eroului în jurul acesteia. Biografiile de acest tip
devin deopotrivã hagiografii ale eroului ºi ale ideii/credinþei pe care
a slujit-o. Erou ºi idee (sau credinþã) nu se mai disting unul de cealaltã. Ei se contopesc într-atît încît cel dintîi nu pare altceva decît încarnarea propriei credinþe. Astfel de eroi, croiþi dupã un tipar cristofo rmic sau dupã un tipar romantic, þin, desigur, de vremile apuse.
V remurile noastre sceptice nu agreeazã biografii atît de liniare ºi
nici nu suportã astfel de exemplaritãþi. Contemporaneitatea n-are
niciodatã eroi. Cu atît mai puþin azi, cînd are doar star-uri. ªi totuºi,
cîteodatã, chiar alãturi de noi, ascunse discret în cotidianitate, se
desfãºoarã astfel de existenþe exemplare, de biografii cu potenþial
martiric. Uneori nu-i nevoie de sprijinul nici unei stilizãri, de ajutorul nici unei metafore pentru ca aceste vieþi de lîngã noi sã intre în
tiparul exemplaritãþii. Uneori aceastã metaforã rãsuflatã a „arderii
pentru credinþã”, pentru ideal sau pentru o idee e adevãratã la modul imediat ºi literal. Fãrã bombasticisme, fãrã retoricã, fãrã pomp ã. E adevãratã pur ºi simplu ºi atît.
O asemenea viaþã a fost cea a cardinalului Alexandru Todea.
***
Biografia lui n-a pornit altminteri decît a altor mii de copii de þãrani
sãraci din Ardeal. (Cele cîteva date necesare pentru aceastã schiþã
sînt scoase din volumul omagial apãrut în 1992 sub redacþia
p . Silvestru Augustin Prunduº ºi a p. Clemente Plãianu. Cartea, lucratã cu migalã ºi pietate, bogatã în iconografie, este o iniþiativã a
Ordinului Monahal „Sfîntul Vasile cel Mare”. Poate cã o istorie, o
„monografie” a acestui ordin s-ar cuveni adusã la cunoºtinþa marelui public, nu numai pentru cã a fost ordinul din care s-au recrutat
primii episcopi ai Bisericii Române Unite ºi din care au fãcut parte
aproape toþi Corifeii ªcolii Ardelene, dar ºi pentru vasta lui activitate
p astoralã, educativã ºi culturalã dusã de la întemeiere ºi pînã azi.)
A lexandru Todea s-a nãscut la 5 iunie 1912 în Teleac, judeþul Mureº.
Deºi cu 16 copii, familia Todea (Gheorghe ºi Maria) s-a strãduit sã le
asigure educaþia. Viitorul cardinal face ºcoala primarã în satul natal
ºi în satul bunicilor dinspre mamã – Cãcuci. Absolvã prima treaptã
gimnazialã la Reghin ºi urmeazã la Blaj ciclul gimnazial superior
(corespunzãtor azi liceului), luîndu-ºi bacalaureatul în 1933. În
acelaºi an intrã la Academia Teologicã blãjeanã, iar dupã un an de
s tudii e trimis de mitropolitul Vasile Suciu la Colegiul De Propaganda Fide din Roma, universitatea la care se formaserã mulþi din reprezentanþii ºi slujitorii Bisericii Unite. Încã student, în anul IV, în
1938, e hirotonit diacon de cãtre episcopul Iuliu Hossu. Peste un an
devine preot, consacrat, de aceastã datã, de episcopul rus din diasp o ra catolicã de rit bizantin Alexandru Eivrenoff. În 1940, cu teza De
do ctrin a millenaria, tractatus exegetico-dogmaticus, obþine titlul
de doctor în teologie ºi se întoarce la Blaj ca secretar mitropolitan ºi
profesor de religie (dar ºi de latinã ºi italianã), mai întîi la ªcoala
normalã de învãþãtoare, apoi la Liceul de bãieþi „Sf. Vasile”. Ca preot-profesor, identificîndu-se cu misiunea asumatã ºi convertind-o
într-o vocaþie, publicã, în sprijinul vieþii spirituale a tinerilor, broºura Pen tru tine, învãþãtoare apostolã ( Blaj, Tipografia Seminarului,
1942), Cascada tinereþii (Blaj, Tipografia „Lumina” – Miron Roºu,
1943), Rugãciunea tineretului (Blaj, Tipografia „Lumina” – Miron
Roºu, 1945). În octombrie 1945 i se încredinþeazã conducerea protopopiatului Reghin, funcþie pe care o va îndeplini, printre ºicane ºi
p rigoniri, pînã în octombrie 1948. Predã, în paralel, la Liceul „Petru
M aio r”, religie ºi latinã, continuînd astfel firul unei activitãþi începute la Blaj ºi pentru care vãdea o chemare aparte. Atitudinea lui anticomunistã se pronunþase deja la Blaj (unde, în mijlocul unei omilii,
înãlþînd mîinile în cruce, ar fi exclamat patetic: „Mã voi urca pe zidurile catedralei ºi de acolo voi striga: afarã cu comunismul din
þarã”), aºa încît nu-i de mirare cã la Reghin va sta sub observaþia
atentã a organelor de supraveghere care-l vor tot aresta ºi interoga,

în s p eranþa cã-i vor bãga minþile în cap ºi frica în oase. Dupã ce a
protestat public împotriva abdicãrii silite a regelui, a fost ridicat a
cincea oarã ºi þinut la Gherla pînã în iunie 1948. Luat de-acasã, în
reverendã, aceasta i-a ºi fost haina de detenþie (închisorile încã mai
aveau capele, aºa încît a putut sluji într-o vestimentaþie „corespunzãtoare”). A ºasea arestare a avut loc la 14 octombrie 1948, pentru
cã nu „revenise” la Biserica Ortodoxã dupã „sinodul de revenire”
þinut la 1 octombrie din acelaºi an, la Cluj. Într-un mod aventuros,
evadeazã însã din sediul securitãþii din Reghin ºi trãieºte ascuns, pînã în 1951, cînd, în 31 ianuarie, e din nou prins. De aceastã datã e
trimis pachet la Tîrgu Mureº, iar de aici mai departe la Bucureºti ºi
anchetat, la Ministerul de Interne, la Jilava ºi la Uranus, vreme de
1 3 luni. E condamnat la muncã silnicã pe viaþã, ca periculos pentru
societate, în 15 februarie 1952.
Des p re anii de hãituialã de la Reghin depune o candidã mãrturie
jurnalul doamnei Emilia Petãrlãcean (apãrut în AGRU Arhidiecezan, nr. 1-2/1998). În 1946, înainte de alegeri, s-a tras cu arma
p rin fereastra camerei unde dormea protopopul, aºa încît acesta a
trebuit sã-ºi mute apoi „dormitorul” în clopotniþa bisericii. Evadarea din 1948 a avut loc profitînd de o „neglijenþã” a miliþianului
(chemat la telefon, ºi-a lãsat arestatul singur în curte). Evadatul nu
s-a oprit decît într-o groapã de obuz din Pãdurea Rotundã a Reghinului. Iar în vreme ce securitatea îl cãuta peste tot, el îºi schimba
„domiciliile” noaptea, fiind gãzduit pe rînd de diverse familii de credincioºi – pe unde se putea: fînare, poduri de grajd, ascunzãtori
anume improvizate. În aceastã situaþie l-a ajuns ºi dispoziþia papalã
de a primi hirotonirea de episcop. (Dupã arestarea tuturor episcopilor uniþi, Sf. Scaun a decis numirea unor episcopi-auxiliari, iar
A lexandru Todea urma sã rãspundã de Arhidiecezã. Titlul sãu era cel
de episcop de Cezaropolis, iar consacrarea a fost fãcutã, în clandestinitate, la 19 nov. 1950, de episcopul romano-catolic de Bucureºti,
Ioan Schubert, de faþã cu un singur martor, viitorul episcop de
Cluj-Gherla George Guþiu). De la hirotonire a ieºit pe o uºã de la
subsol ºi s-a culcat între scaunele maºinii care-l aºtepta spre a-l duce la garã, pentru cã arhiepiscopia catolicã era atent ºi permanent
s upravegheatã. Ultima familie care l-a adãpostit (într-o „groapã” sãpatã sub masã) a fost arestatã pe stradã, aºa cã „evadatul” s-a predat singur, dupã douã zile, miliþiei care supraveghea ºi scotocea cas a. A cestea par, desigur, secvenþele unui film de aventuri. Un film cu
un erou nepotrivit, poate, dar care s-a adaptat ºi acestei situaþii de
„vînat”.
În februarie 1952 e expediat la Sighetu Marmaþiei, unde erau întemniþaþi ºi ceilalþi ierarhi ai Bisericii Unite (cu excepþia episcopului
Vasile Aftenie, care decedase în 1950 în beciurile poliþiei roºii). Aici
vor ºi muri trei dintre episcopi: Valeriu Traian Frenþiu în 1952, Ioan
Suciu în 1953, iar Tit Liviu Chinezu în 1955. Tînãrul episcop ajunge,
d up ã cum va spune el, cu umor, mai tîrziu, „ºef de mãturoi”, trebuind sã întreþinã curãþenia pe culoar. Era o „funcþie” care-i asigura o
oarecare mobilitate ºi graþie ei a putut da dezlegarea de pe urmã
m ultor muribunzi, între care ºi Iuliu Maniu ºi Gheorghe Brãtianu.
Î n 1955, în urma desfiinþãrii penitenciarului din Sighet, ultimii
episcopi supravieþuitori (Iuliu Hossu, Alexandru Rusu ºi Ioan
Bãlan), încã fãrã sentinþã, au fost transferaþi la Mãnãstirea Curtea
d e Argeº. Ca unul care beneficia de o sentinþã „definitivã”,
A lex andru Todea e transferat la Rîmnicu Sãrat. Stã aici pînã în 1957,
cînd e mutat la Piteºti. De aici, în 1960, la Dej, iar de la Dej, în 1963,
la Gherla. La Gherla mai era în viaþã episcopul unit de Maramureº,
ultimul mitropolit ales de cler, Alexandru Rusu, care se stinge însã
ºi el la 9 mai 1963. În 1964, cu Decretul nr. 411, e pus în libertate,
alãturi de ceilalþi ierarhi uniþi care mai trãiau (cu excepþia cardinalului Iuliu Hossu, care va muri în domiciliul obligatoriu de la Mãnãstirea Cãldãruºani, la 28 mai 1970. Alexandru Todea îi va da ºi lui
ultima împãrtãºanie). Acesta e, fireºte, un alt film, continuarea – ºi
m ai dramaticã – a celui de dinainte.
Întors la Reghin dupã atîþia ani, episcopul Todea reface, în ilegalitate, „ochiurile” dispersate ale Bisericii sale interzise, legîndu-le
într-o reþea ascunsã. Relaþiile „politice” dintre România ºi Vatican
s e destind într-o oarecare mãsurã; sau cel puþin aºa sugerau vizitele
fãcute, în 1968, papei Paul al VI-lea de cãtre Ion Gheorghe Maurer ºi
Corneliu Mãnescu, iar în 1973 de însuºi Nicolae Ceauºescu. De
aces te vizite s-au legat nu puþine speranþe de reoficializare a cultului
cato lic bizantin, speranþe însã fãrã consecinþe. Singura urmare a
fost o tacitã toleranþã faþã de unele manifestãri religioase publice
(cum erau slujbele de înmormîntare, de pildã). În clandestinitate,
fiecare din episcopii supravieþuitori se strãduia sã-ºi „recompunã”
din frînturi de credincioºi diocezele ºi sã întreþinã flacãra renaºterii,
dar între eforturile lor nu exista nici o coordonare. O primã „conferinþã episcopalã” s-a þinut abia în 30 aprilie 1985, cînd au participat
cu toþii la funeraliile episcopului de Maramureº, Ioan Dragomir, ºi
cînd Alexandru Todea e ales de corpul ierarhilor conducãtor al Bisericii Unite, „pînã la altã prevedere canonicã”. Aceastã nouã „prevedere” se împlineºte la 14 martie 1986, cînd o nouã conferinþã episcopalã þinutã la Cluj îl desemneazã Mitropolit, întrerupînd astfel vacanþa scaunului mitropolitan, intervenitã la 5 iunie 1941, odatã cu
moartea mitropolitului Alexandru Nicolaescu. Noul mitropolit
þinea, în condiþiile clandestinitãþii, consfãtuiri cu preoþii ºi trimitea
scrisori pastorale comunitãþilor care se adunau prin case. În pastorala emisã la 15 august 1988, accentul e pus tocmai pe aceastã activitate de credinþã care consacrã în locuri de pelerinaj umile locuinþe: „Casa în care un preot al Bisericii Române Unite cu Roma celeb reaz ã Sfînta Liturghie ºi se trudeºte sã trãiascã în Har este loc de
pelerinaj”, pentru cã „nu catedralele /…/ au creat locuri de pelerinaj, ci locurile în care s-a suferit pentru credinþã au creat /…/ catedralele”. Tot atît de neobosit ca ºi în munca de pastoraþie ºi organi-

zare a fost episcopul Todea ºi în activitatea sa de „memorandist”:
memorandum-urile trimise tuturor autoritãþilor de stat ºi de partid
alcãtuiesc singure un volum consistent în paginile cãruia episcopul
pledeazã pentru revenirea asupra abuzului din 1948. E vorba de 35
de memorii, de peste 300 de pagini, depuse pe mesele tuturor demnitarilor, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Nicolae Ceauºescu, la
M A N ºi la alte foruri. Crezînd în legalitate, în obligaþiile oricui faþã de
legalitate, episcopul îºi lua toate precauþiile pentru ca „supllex”-urile sale sã primeascã numere de ordine de la registratura diverselor
foruri, aºteptînd în zadar vreun rãspuns. Acest rãspuns n-a venit însã niciodatã. La suplicile episcopale a rãspuns doar istoria, în decem b rie 1989. Decretul nr. 9/1989 al CFSN anula decretul
nr. 358/1948. Dupã cum s-a vãzut însã repede, un decret putea anula un alt decret, dar nu putea anula mai nimic din consecinþele lui.
Penultimul capitol din biografia mitropolitului Todea e ºi cel mai
scurt. În 12 martie 1990 e numit legal Arhiepiscop de Alba Iulia ºi
Fãgãraº, fiindu-i retras titlul simbolic de „episcop de Cezaropolis”.
To t atunci e confirmat de cãtre Vatican în calitate de mitropolit al Bisericii Române Unite. E ales, tot în 1990, preºedintele Conferinþei
Episcopale a catolicilor (de ambele rituri) din România. Recunoaºterea supremã a unei vieþi de credinþã ºi jertfe ar putea fi consideratã numirea sa în Co legiul cardinalilor, la 28 mai 1991. Alexandru
Todea devenea astfel al doilea cardinal din istoria bisericeascã a României, dupã Iuliu Hossu (numit cardinal de papa Paul al VI-lea, în
1969; numire „in pectore”, þinutã în secret pînã în 1973, la trei ani
dupã moartea celui numit).
Ca mitropolit, Alexandru Todea a pornit totul ca de la zero. El a
o rganizat procesul de renaºtere a Bisericii Române Unite, îngrijindu-se de pastoraþie, de pregãtirea noilor preoþi ºi de restituirea – cît
s-a putut – a patrimoniului. Nimic din viaþa lui n-a fost uºor. Dar
p uþine vieþi atît de „palpitante” ºi de dramatice, atît de pline de urcuºuri ºi coborîºuri, de sinuozitãþi aproape picareºti, au fost mai
„drepte”, mai liniar organizate de o credinþã ºi de o speranþã – nestinse amîndouã.
Ultimilor ani din viaþa cardinalului li s-a dat harul suferinþei fizice. Þintuit în scaunul acestei suferinþe l-a gãsit, în frumoasele zile
de mai 1999, papa Ioan Paul al II-lea, cel care i-a îmbrãþiºat suferinþa – ºi o datã cu a lui, pe a întregii Biserici pe care cardinalul a reînsufleþit-o – în catedrala Sf. Iosif din Bucureºti.
Cardinalul Alexandru Todea a murit la 22 mai 2002. Acum el e
alãturi de un alt episcop martir, Inocenþiu Micu Klein, în catedrala
din Blaj. Doi întemeietori, doi luptãtori, doi oameni care au cunoscut în profunzime suferinþa ºi au fãcut din ea o demnitate. O demnitate personalã ºi instituþionalã.
***
B iografia lui Alexandru Todea n-are nevoie de zorzoane ºi înflorituri,
d e ex altãri ºi bombasticisme. Ea nu trebuie ridicatã, cu pîrghia retoricii, în patetic. Dimpotrivã, cu cît e mai seacã, mai sãracã ºi mai
„neliterarã”, cu atît e mai grãitoare. E o biografie de mucenic în sensul imediat ºi tare, curat, al termenului. Aºa cum a spus-o el însuºi,
de mai multe ori, referindu-se la martiriul Bisericii Române Unite,
suferinþa trebuie consideratã cea mai înaltã demnitate de care ne
p utem învrednici. Ea e o probã cristicã, o cununã, un patrimoniu.
I ar de suferinþã – de suferinþe de toate felurile – cardinalul n-a dus
lipsã. Paharul acesteia i-a fost, din contrã, mult prea plin. Propria
lui suferinþã nu pare altceva decît simbolul suferinþei îndurate de
p ro p ria Bisericã, cea pentru care a ºi suferit, de fapt. Ea e o suferinþã
colectivã strînsã în potirul unei biografii. Dar dacã suferinþa ºi durerea au m arcat viaþa lui Alexandru Todea, ele sînt suferinþa ºi durerea
unei lumînãri aprinse. O suferinþã transformatã în luminã.
N u voi spune de la mine vorbe mari. Pentru cã în faþa unei asemenea vieþi vorbele mari n-au ce cãuta. Vorbele trebuie sã fie mici,
umile, în faþa unor fapte mari. Dar iatã cît de cristoformã li s-a pãrut viaþa lui Alexandru Todea unor mari ierarhi, cît de marcat cu
semnul cristic al carismei de jertfã li s-a pãrut omul. ÎPS Sa Ioan
Robu, arhiepiscopul catolic de Bucureºti, l-a cunoscut pe cînd era
tînãr preot în Craiova, pe cînd episcopul clandestin abia ieºise din
închisoare. „Îmi amintesc – mãrturiseºte ÎPS Sa – cã nu lãsa impresia unui om care a suferit sau suferã”. ªi cred cã nu lãsa, într-ad evãr, aceastã impresie. Pentru cã Alexandru Todea n-avea retorica
s uferinþei. Pentru cã a trãit-o ca pe o continuã iluminare. Ca pe un
har. Ar fi poate prea de tot sã spun „ca pe o bucurie”, dar s-ar putea
sã fie adevãrat. „Azi – continuã p. Ioan Robu – mã gîndesc sã-l compar cu icoanele lui Christos înviat: nici una nu aratã suferinþã, ci izb îndã. La fel ºi el, pãrintele Todea, trãind ºi transmiþînd bucurie, tãinuia pentru sine ºi pentru Dumnezeu ceea ce nu era ºi nu este de
s p us . Mãreþia adevãratã este tãcutã; ca ºi umilinþa.” Un alt mare
prieten al cardinalului, episcopul catolic al Iaºilor, PSS Petru
Gherghel, cu care s-a întîlnit de multe ori, într-ascuns, la Vatra Dornei, la Reghin, la Iaºi, se întreba, lîngã patul de suferinþã al cardinalului: „Sã-i fie durerea de-acum coroana care sã-l facã tot mai asemenea cu Christos, pe care l-a iubit ºi l-a urmat pas cu pas, fãrã regrete ºi fãrã ºovãire?”. Cuvintele de despãrþire, citite sau rostite la
înmormîntarea sa, începînd cu cel al lui Ioan Paul al II-lea, au evid enþiat ºi ele potenþialul cristoformic al acestei vieþi exemplare. Fãrã
îndoialã cã, pe cît e omeneºte cu putinþã, Alexandru Todea a dus
crucea Mîntuitorului.
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