CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA CĂRŢII

Acum, după ce am citit cartea, consider că este o mare onoare pentru mine de a fi fost solicitată să
scriu această prefaţă. Iar cititorii, la rândul lor, vor înţelege de ce. Eu nu pot decât să mulţumesc
autorilor.
Este o carte impresionantă. O carte - document, de care viitorii istorici ai Bisericii Greco-Catolice,
şi nu numai, vor trebui să ţină cont.
Cartea impresionează prin efortul şi migala cu care autorii ei au adunat un material enorm, din
toate colţurile ţării unde au existat şi încă mai există credincioşi catolici - cu precădere, greco-catolici.
Acest material este alcătuit, pe de o parte, din mărturii făcute fie direct, de către cei care au suferit
prigoană în numele credinţei lor, fie indirect, în cazuri de deces, de către unii membri ai familiei sau
de vreun fost tovarăş de suferinţă. Aceste mărturii mai pot fi încă verificate într-o mare măsură,
deoarece majoritatea celor ce le-au făcut sunt încă în viaţă. Desigur, astfel de mărturii fac parte din
istoria orală, cu specifica lor subiectivitate, dar şi cu unicitatea inconfundabilelor ei evocări. Pe de altă
parte, mărturiile culese sunt, în multe cazuri, însoţite de documente: sentinţe, certificate medicale sau
de deces, foi de eliberare. Cu siguranţă, când dosarele întocmite de securitate vor deveni accesibile
societăţii noastre, familiile, istoricii vor putea completa documentele doveditoare (în cazul că nu au
fost distruse) sau le vor putea recupera acolo unde autorul nu a ajuns la ele, tocmai pe baza
coordonatelor prezentate în carte.
Cartea impresionează şi prin faptul că autorii nu se implică în lucrare prin comentarii şi interpretări
personale, deşi au făcut din plin experienţa închisorilor şi a lagărelor de exterminare comuniste. Ei
înţeleg si se estompeze cu discreţie în umbra mărturisitorilor şi a documentelor prezentate. Aceste
mărturii se prezintă singure, fiecare cu specificul ei, purtând pecetea unor împrejurări trăite cu toată
încărcătura lor concretă. Acolo unde mărturisitorii, direcţi sau indirecţi, au dispărut din mijlocul
nostru, cartea e nevoită să ia forma unei înşiruiri statistice de nume, funcţii, date personale sumare,
salvându-i de la uitare pe aceşti pătimitori ai credinţei, pierduţi din vedere. Desigur, asemenea figuri
remarcabile, sumar prezentate în carte, vor trebui să alcătuiască în viitor, obiectul unor cercetări
biografice amănunţite din partea unor istorici ai Bisericii Greco-Catolice.
Din cele peste trei sute de mărturii - reprezentând, cu excepţia câtorva laici, doar preoţi catolici şi,
în proporţie covârşitoare, greco-catolici - se desprind, fără putinţă de tăgadă, nişte adevăruri izbitoare.
Cartea, aşa cum tocmai am arătat, menţionează peste trei sute de cazuri de prigoană. Este de
remarcat faptul că acestea nu reprezintă decât strict ierarhii şi preoţii (în mod excepţional câţiva
călugări şi vreo zece laici) care au trecut prin închisori datorită hotărârii lor făţişe de a nu-şi renega
credinţa şi de a nu trăda instituţia: Biserica Greco-Catolică. Mă întreb însă câţi alţi preoţi grecocatolici vor mai fi fost care au preferat să treacă în laicat ducând, în libertate, o existenţă precară,
mereu ameninţată pentru simplul fapt ca au refuzat să accepte trecerea lor forţată la ortodoxie. Mulţi
dintre ei, după 1964, şi-au reluat activităţile preoţeşti, consolidând astfel structurile clandestine
existente. Acestea, chiar sub o permanentă ameninţare, au ajuns să numere aproximativ patru sute de
preoţi activi.
Tot din carte rezultă că, în ciuda tuturor atrocităţilor, Biserica a rezistat desfiinţării ei prin silnicie.
Această supravieţuire a fost posibilă datorită eroismului, ieşit din comun, al Episcopilor ei (o primă
serie, în funcţie, în '48, urmată de o a doua serie, consacrată imediat după arestarea primilor şase
Episcopi). Comportamentul de care au dat dovadă aceşti martiri (şapte din doisprezece au murit în
închisori) a fost lumina călăuzitoare, flacăra vie transmisă preoţilor şi credincioşilor care le-au urmat
exemplul. Sacrificiul Episcopilor nu a rămas inutil, devenind, prin mesajul său -valabil şi pentru
zilele noastre - o învăţătură oferita întregului neam. Acest mesaj, venit de dincolo de mormânt, ne
spune, fără echivoc, că o jertfă acceptată în numele adevărului şi dreptăţii devine sămânţă roditoare
pentru cei ce vor urma, atunci când aceste valori sunt puse mai presus decât propria viaţă.
Deşi ştiam că foarte mulţi preoţi au fost arestaţi, înainte de a fi citit aceste mărturii nu am intuit
drama vie, sacrificiul lor imens, dar şi eroismul tăcut şi supus, închis în taina credinţei, de care au dat
dovadă. Câţi dintre noi am mai fi în stare, azi, să opunem un refuz categoric de a ne părăsi credinţa şi
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convingerile cu preţul evacuării forţate din căminul nostru, rămânând în stradă cu soţia şi câte cinci şase copii de crescut, pierzând totodată bunurile necesare existenţei, dreptul de muncă (sau obţinând
doar dreptul la o muncă inadecvată, brută - există cazuri de preotese care au lucrat în păduri ca
ţapinărese), dreptul copiilor la învăţătură... fără să mai vorbim de pierderea libertăţii şi chiar a vieţii?
Câţi dintre noi am mai fi în stare de solidaritatea de care au dat dovadă mii de ţărani, din diferite
localităţi, care au ieşit să-şi apere preotul şi biserica, suportând grele consecinţe ? Actele Episcopilor,
ale preoţilor şi ale unor credincioşi sunt cu atât mai eroice cu cât aceşti oameni aveau oricând putinţa
de a reveni asupra deciziei lor printr-o simplă semnătură de consfinţire de a-şi părăsi credinţa şi
instituţia din care făceau parte. Totuşi nu au făcut-o.
Din sinteza mărturiilor mai rezultă nu numai calitatea morală, caracterele de nezdruncinat ale
preoţilor prigoniţi, ci şi deosebita lor pregătire teologică şi filozofică. Printre ei - slujind chiar în
parohii minore - mulţi erau cărturari de seamă, absolvenţi de Roma, cu doctorate luate cu brio,
erudiţi, buni oratori, luminători ai neamului; unii - printre cei vârstnici - artizani ai actului de la 1
Decembrie 1918. Suprimarea sau scoaterea lor din circuitul intelectual şi spiritual al ţării a
reprezentat o enormă pierdere pentru toţi. O pierdere care nu poate fi uşor recuperată în timp. O altă
faţeta a rezistenţei lor - aşa cum rezultă din mărturii şi chiar din amintirile noastre - pune în lumină
intransigenţa cu care înalţii prelaţi şi-au apărat (deja de prin anii '45 - '47) bazele doctrinare ale
credinţei, filozofia şi morala ei. Nu au acceptat nici un fel de compromis, continuând să demonteze
cu argumente filozofice şi logice ideologia materialist-comunistă. Acesta ar putea fi definit ca un
aspect politic al luptei lor, prin care se opuneau de la amvon pervertirii şi distrugerii credinţelor de
către propaganda marxist-leninistă. Având în vedere toate aceste realităţi, netrebnicia celor care, azi,
încearcă pentru a doua oară să-i îngroape pe aceşti slujitori fideli ai neamului şi ai credinţei, pare de
neînţeles. De data aceasta, se aruncă asupra lor linţoliul nerecunoaşterii. Nerecunoaşterea implică
însă şi un fel de nerecunoştinţa, care la rândul ei, comportă un fel de necinste.
Aşa cum am sugerat deja într-unui din paragrafele anterioare şi cum rezultă din sinteza
mărturiilor, frecvente şi tot eroice au fost şi atitudinile de rezistenţă - individuală sau colectivă - a
credincioşilor. Mai ales actele de rezistenţă colectivă sunt deosebit de semnificative pentru a arăta cât
de « benevolă » şi « din proprie iniţiativă » s-a făcut aşa zisa trecere la ortodoxie. Această rezistenţă
îmi pare cu atât mai grăitoare cu cât venea din partea unor oameni simpli care au încercat să-şi apere
preotul în momentul arestării, uneori să-i ofere adăpost, alteori să-1 ascundă, ani în şir; sau încercând
să-şi apere lăcaşul de cult, împrejmuindu-1 cu trupurile lor. Pentru demnitatea şi fidelitatea lor au
plătit cu anchete, bătăi, tortură, ani grei de puşcărie. Aceste mărturii au însă şi o valoare inversă. Prin
sutele de amănunte concrete în evocarea împrejurărilor, a relaţiilor dintre opresori şi oprimaţi, a
situaţiilor cu particularităţile lor, mărturiile constituie o bază de analiză a sistemului comunist cu
caracter inuman, profund nedrept, cu crimele şi atrocităţile lui. Cred că nici o analiză nu ar demonstra
mai bine decât o fac aceste mărturii pe viu, modul de funcţionare a sistemului comunist: pe de o
parte, distrugerea instituţiilor protectoare şi formative ale conştiinţei colective (naţionale), pe de altă
parte, distrugerea individului rămas fără apărare (vreau să spun a conştiinţei sale) în faţa manipulării
ideologice cu scopul dezumanizării şi a robotizării persoanei umane. Diferitele situaţii evocate în
carte atestă faptul că în comunism, individul, cu opţiunile sale - chiar garantate constituţional - nu
contează. Sate întregi sunt trecute la ortodoxie prin înşelăciune, fără scrupule din partea autorităţilor
comuniste (cum se poate constata din unele mărturii), altele prin forţă, şantaj şi teroare.
Toate instituţiile, ţinând de organizarea statală, au sucombat în sensul că reprezentanţii şi
specialiştii lor au fost destituiţi, izolaţi sau trimişi în lagăre şi închisori, însă dintre cele ce ţin de
slujirea lui Dumnezeu, care au rămas în picioare, puţine au rămas neîntinate. În cazul Bisericii GrecoCatolice (deşi îndârjirea împotriva ei venea direct de la Moscova şi a fost pusă în aplicare cu ajutorul
unor instrumente din ţară), tăvălugul comunist n-a reuşit să o înfrângă. În ciuda desfiinţării, ea a
continuat să fie. În cazul ei a rămas valabil cuvântul lui Fenelon: « Episcopul care ţine crucea în
mână, poate fi ucis dar nu poate fi învins ».
Aici ating un alt aspect al conţinutului cărţii: continuitatea Bisericii Greco-Catolice, în ciuda
prigoanei, a închisorilor şi a morţii. Aproape toţi preoţii - în timpul detenţiei şi după eliberare - au
continuat să oficieze liturghii, în celule sau la altare improvizate acasă, în faţa unor nuclee de
credincioşi şi să-i asiste pe aceştia în actele importante ale vieţii, botezând, cununând sau petrecând
pe ultimul drum pe cei ce-şi luau zborul spre eternitate. Iar fidelii credinţei, urmând exemplul
Episcopilor şi al preoţilor, prinzând din nou curaj, asistau în număr toi mai mare, în casele preoţilor devenite neîncăpătoare, mai ales în mediile urbane - la oficierea liturghiilor, a slujbelor de botez şi de
înmormântare. Poate nu toţi preoţii au fost la fel de curajoşi, dar personalităţi de o mare forţă
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spirituală ca, de pildă, Părintele Cardinal Alexandru Todea - garantul continuităţii Bisericii GrecoCatolice, Părintele Aurel Leluţiu, Părintele Vasile Chindriş, Părintele Natanail Munteanu au
întreţinut, alături de atâtea figuri luminoase, spiritul viu al Bisericii. Mi-am permis să aleg aceste
nume din lista celor ce merita admiraţia şi veneraţia noastră, doar pentru faptul că am avut fericirea
de a-i fi cunoscut de-a lungul vieţii mele şi de a le fi solicitat asistenţă spirituală.
Aceşti ierarhi şi preoţi de elită au reorganizat structurile Bisericii în clandestinitate, asigurând
continuitatea ei instituţională. Chiar repetându-mă, cred că nu voi putea sublinia îndeajuns faptul că
printre toate instituţiile mutilate, desfigurate de comunism, iar unele pur şi simplu decapitate,
Biserica Greco-Catolică a fost singura instituţie care a continuat să funcţioneze, în ciuda fragilităţii
ei, păstrându-şi intacte valorile, fiinţa tradiţională şi spiritul activ moştenit de la înaintaşii ei. În
ciuda celor trei, patru decrete comuniste prin care se încerca decapitarea instituţiei - mai întâi prin
tentativa de a reduce numărul Episcopiilor şi a le subordona statului, prin interdicţia şcolilor
confesionale, prin interdicţia legăturilor ierarhice cu exteriorul şi, în final, prin desfiinţarea ei Biserica Greco-Catolică şi-a continuat pastoraţia episcopală, învăţământul religios clandestin,
legătura permanentă cu Vaticanul, oficierea zilnică de liturghii, administrarea Tainelor. Toate
acestea dovedesc, aşa cum reiese din mărturii şi din documente, că ea a continuat să-şi ducă la
îndeplinire menirea.
Fie ca această carte, prin modelele umane pe care ni le oferă, să ne umple sufletele, şi nouă,
cititorilor, de har.
Doina Cornea
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INTRODUCERE
Publicăm a doua ediţie a acestui volum, la numai câteva luni de la tipărirea celei dintâi, datorită
numeroaselor cereri ce ne-au fost adresate după epuizarea primei ediţii.
Paginile care urmează constituie unul din cele două volume ale cărţii Martiri şi mărturisitori ai
Bisericii din România (1948 - 1989). Volumul de faţă prezintă suferinţele îndurate de episcopii şi
preoţii Bisericii Greco-Catolice şi Romano-Catolice în timpul prigoanei comuniste, iar celălalt
descrie persecuţia Bisericii Ortodoxe.
Dacă iniţial ne-am propus doar să traducem cartea lui Cicerone Ioniţoiu -unul dintre autorii
prezentului volum - Le mrtyre de l'Eglise en Roumanie, apărută la Editura Resiac în 1986, întâlnirea
cu părintele profesor Ioan Bota, care aduna de mai mulţi ani date despre martiriul Bisericii GrecoCatolice, ne-a determinat să separăm în două părţi materialul pregătit spre publicare, din cauza
volumului de date pe care le aveam la dispoziţie.
Cu toate că perioada analizată este aceea a dominaţiei comuniste în România, uneori am depăşit
perioada fixată, spre a prezenta şi suferinţele îndurate de slujitorii Bisericii sub ocupaţia horthystă.
Vom descrie aici doar calvarul clericilor arestaţi în timpul persecuţiei comuniste, nu şi al laicilor
din Biserică, deoarece despre miile sau zecile de mii de credincioşi care au pătimit pentru credinţa
lor, nu au fost adunate până acum date decât sporadic, un studiu cuprinzător presupunând, de acum
înainte, încă mulţi ani de cercetări sistematice. Prin urmare, nu este nicidecum vorba despre o
nesocotire sau subapreciere a jertfei aduse pentru credinţă de către mireni.
Am cuprins totuşi în paginile ce urmează un număr important de laici, atât în capitolele
referitoare la preoţi, unde apar sprijinindu-şi păstorii şi suferind condamnări alături de ei, cât şi întrun capitol separat, împreună cu călugării ce au trecut prin temniţele comuniste.
Ţinem de asemenea să menţionăm că relatările despre preoţi sunt inegale, nu în virtutea vreunui
criteriu al importanţei sau vredniciei pe care l-am fi avut în vedere, ci pentru că acestea sunt datele
la care am avut acces până în prezent: despre unii pagini întregi, în cazul altora abia câteva rânduri.
Acolo unde numele sunt urmate de o cruce, este vorba despre oameni care au murit împuşcaţi,
bătuţi în anchete, lipsiţi de hrană sau de o minimă îngrijire medicală în celule; este vorba despre
martiri ai Bisericii Unite şi ai Bisericii Romano-Catolice.
În relaţia dintre ortodocşii şi greco-catolicii români, un punct delicat este -alături de diferenţele de
ordin dogmatic, care însă nu constituie subiectul acestei cărţi - problema trecerii forţate la Ortodoxie,
la care au fost supuşi creştinii greco-catolici, începînd cu 1948. De aceea credem că este nimerit să
amintim gândul părintelui Petru Gherman1 potrivit căruia, pentru cei ce urmăreau descreştinarea
României, nu era vorba deloc despre unirea bisericilor, nici de realizarea unităţii spirituale a
poporului român (...); trecerea la Ortodoxie însemna pur şi simplu angajamentul formal de a fi în
slujba celor fără Dumnezeu2.Dealtfel, în sentinţa prin care este condamnat părintele Augustin
Prunduş, de exemplu, scrie lămurit că prin actul istoric din octombrie 1948 de unificare a celor două
biserici greco-catolice şi ortodoxe, (...) se urmăreau interesele superioare de stat...3
Consecinţă a prigoanei comuniste, în 1948, trei ierarhi ortodocşi au murit în condiţii foarte
misterioase; treisprezece episcopi sau arhiepiscopi ortodocşi au fost îndepărtaţi din posturile lor,
arestaţi sau ţinuţi sub supraveghere. (Potrivit agenţiei Rideau de Fer4). A urmat înlocuirea lor cu
ierarhi a căror alegere a fost făcută de regimul comunist.
Căci, în lupta lor contra comuniştilor, ortodocşii şi uniţii s-au aliat. Aceasta este dovedit de
arestările făcute recent în rândul laicilor şi al preoţilor ortodocşi, la fel ca şi printre uniţi. Cei
1600 preoţi ortodocşi (...) la fel cu cei 700 preoţi uniţi arestaţi de către instrumentele oarbe ale
Moscovei, constituie cea mai bună probă de solidaritate, pe care nici comunişti înşişi nu o pot
nega. (cf. La Nation Roumaine, 1.2. 1950)5.
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Astăzi parohul comunităţii greco-catolice din Bruxelles.
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Dacă din sânul Bisericii Ortodoxe Române s-au ridicat un număr considerabil de preoţi, călugări
şi credincioşi împotriva subjugării sufleteşti a poporului român, Biserica Română Unită a fost pur şi
simplu interzisă.
În urma desfiinţării Bisericii Române Unite, au urmat valuri de arestări, ale tuturor celor ce au
încercat să se opună în vreun fel. În ciuda acestor măsuri, Biserica Greco-Catolică a continuat să
funcţioneze clandestin tot timpul sub regimul comunist ateu.
Vom prezenta în continuare doar cazuri de slujitori ai Bisericii care au trecut prin aresturile
Securităţii şi prin închisorile comuniste, subliniind însă că victimele prigoanei abătute asupra
Bisericii Române Unite şi asupra Bisericii Romano-Catolice au fost mult mai numeroase, pentru că
formele de persecuţie au fost multiple: ucideri, arestări, torturi, deportări, exmatriculări, pierderea
locului de muncă, confiscarea averii, ameninţări, umiliri etc.
Ne-am străduit să oferim cititorilor un text cât mai complet, utilizând toate cărţile şi articolele de
care am avut cunoştinţă că tratează, măcar parţial, tema pe care am abordat-o.
Această a doua ediţie este completată cu câteva zeci de nume ale unor preoţi uniţi sau romanocatolici care lipseau din prima; am corectat de asemenea o serie de erori care ne-au fost semnalate în
prima ediţie.
Editura Patmos
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