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BISERICA GRECO-CATOLICÃ
ÎN ATENÞIA SERVICIILOR DE INFORMAÞII (1945–1950)

La sfârºitul celui de al doilea rãzboi mondial, situaþia geopoliticã din Europa
Central-Rãsãriteanã a generat în þãrile aflate în sfera de influenþã sovieticã schimbãri de structurã ºi
fond, cu implicaþii profunde asupra vieþii politice, economice, sociale, culturale ºi spirituale. În
România, instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, a avut drept consecinþã subordonarea
treptatã ºi totalã faþã de puterea comunistã a tuturor instituþiilor statului ºi, în cele din urmã, a întregii
societãþi în ansamblul ei. În aceste condiþii, Biserica nu putea sã rãmânã în afara acestei acþiuni de
impunere a controlului statului comunist. 

În privinþa religiei, comuniºtii români au ales sã nu imite soluþia adoptatã de „tovarãºii“ lor
sovietici, care au interzis ºi distrus Biserica rusã tradiþionalã. În România „rezolvarea“ acestei
probleme a avut mai multe variante. 

În cazul Bisericii Ortodoxe – declaratã confesiune dominantã prin Constituþia din 1923 –,
acceptarea unui compromis tacit cu regimul comunist i-a asigurat în cele din urmã supravieþuirea cu
preþul pierderii unei anumite autoritãþi morale. 

În schimb, încercãrile de supunere a Bisericii Catolice de cãtre autoritãþile comuniste s-au
lovit de o rezistenþã considerabil sporitã. În cazul credincioºilor romano-catolici, în marea lor
majoritate de etnie maghiarã, regimul a urmãrit înlocuirea controlului de la Vatican cu cel de la
Bucureºti, deoarece o încercare de lichidare putea fi interpretatã ca o acþiune îndreptatã împotriva
minoritãþii maghiare, ceea ce ar fi fost în contradicþie cu principiile „internaþionalismului proletar“
promovate în acea perioadã. Însã fidelitatea prelaþilor ºi credincioºilor greco-catolici a generat o
campanie brutalã din partea regimului cu scopul de a o distruge. 

Încã din anul 1945 au apãrut primele mãsuri cu caracter anticatolic, iar în anii urmãtori a
devenit limpede cã greco-catolicii erau puºi în situaþia de a alege colaborarea cu noul regim sau
suprimarea. Cu toate acestea, atât episcopii ºi preoþii, cât ºi credincioºii au dat dovadã de o
remarcabilã demnitate, curaj ºi fidelitate pentru crezul lor. 

Bisericii Greco-Catolice nu i s-a mai permis sã revinã la statutul ºi starea de drept ºi de fapt
din perioada interbelicã, conferite prin Constituþia din 1923, Concordatul cu Vaticanul din 1927 sau
legea cultelor din 1928.1

În România, înainte de interzicerea cultului existau aproximativ 1,5 milioane de
greco-catolici, cu 1725 de biserici, 1594 de preoþi, 34 de canonici, 75 de prelaþi împãrþiþi în cinci
dioceze. În 1948, titularii acestor scaune episcopale erau: Ioan Suciu (Alba-Iulia ºi Fãgãraº), Iuliu
Hossu (Cluj), Valeriu Traian Frenþiu (Oradea), Ioan Bãlan (Lugoj), Alexandru Rusu (Maramureº).
La Bucureºti era un vicar general, în persoana lui Vasile Aftenie, care, în 1940, fusese numit Episcop
auxiliar de Alba-Iulia ºi Fãgãraº, dar rãmãsese în capitalã.2
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Anii 1945–1948 au reprezentat perioada marilor frãmântãri, când autoritãþile au început
sã intimideze preoþii, însã nu pentru motive religioase, ci numai politice, ºi îndeosebi pe cei care au
fãcut politicã de partid. Trebuie precizat faptul cã preoþii, datoritã mai ales statutului ºi pregãtirii
lor, au fost cei implicaþi în evenimentele politice ale satelor ºi comunelor, iar rapoartele vremii nu
omit aceste lucruri, ceea ce va duce la arestãri în rândurile lor sub acuzaþia de sabotaj sau de
reacþionarism. 

Toate manifestãrile publice ale ierarhilor, catalogate ca „manifestãri ostile la adresa
regimului de democraþie popularã“, erau îndeaproape supravegheate ºi înregistrate prin reþeaua de
informatori creatã în jurul acestora. Pânã la crearea Securitãþii, în august 1948, aceste mãsuri de
supraveghere reveneau Biroului II Contrainformaþii, din cadrul Direcþiei Generale a Siguranþei, ºi
Secþiei de contrainformaþii a Serviciului Special de Informaþii (SSI).3 De-a lungul anilor, aceste
servicii secrete, subordonate puterii comuniste, au întocmit sute de note informative, fiºe personale ºi 
rapoarte. 

Într-un raport din 7 ianuarie 1947, privind starea de spirit a preoþilor în anul 1946, se
menþionau urmãtoarele: „Activitatea lor în general a fost ºi a rãmas potrivnicã Guvernului ºi
regimului, fiind purtãtorii cei mai convinºi ºi convingãtori ai acþiunei de propagandã reacþionarã,
promovatã mai mult de la om la om. Protopopii greco-catolici Pop Iosif din Târgu-Mureº ºi Todea
Alexandru din Reghin au activat în tot cursul acestui an pe acest tãrâm. Primul a þinut în acest scop
câteva conferinþe cu preoþii din protopopiatul sãu ºi apoi a asigurat în mod solemn pe conducãtorii
PNÞ – Maniu de tot sprijinul ºi concursul clerului greco-catolic din judeþ pentru PNÞ, secundul a
fãcut propagandã electoralã pentru opoziþie chiar ºi din amvon. Preotul Husar Roman din Roteni, în
ziua de 10 Mai a apãrut în fruntea comunei care venea la serbare cu portretul lui Iuliu Maniu, alãturi
cu portretul M. S. Regelui ºi numai cu mare greutate a putut fi convins de cãtre prefectul ºi
Comandantul Garnizoanei sã renunþe la acest tablou pentru a evita un conflict pe aceastã temã.
Preotul Diaconescu Nicolae, din comuna Berghia, deºi încadrat în PSD a fãcut propagandã
opoziþionistã. Preotul Pop Iuliu din Sânmihaiul de Pãdure a fost candidat de deputat PNÞ-ist ºi mai la
fiecare secþie de votare s-a gãsit câte un preot în rândurile delegaþilor sau propagandiºtilor
opoziþiei“4. Un alt caz era semnalat în judeþul Satu Mare, unde „protopopul Dragomir Ioan
conducãtorul spiritual al reacþiunii din oraº, în orice ocazie publicã ºi mai ales în predicile þinute
manifestã o atitudine antisovieticã ºi antiguvernamentalã. În ziua de 2 martie 1947, dupã slujba
religioasã, în predica þinutã a sfãtuit pe credincioºii sã þinã post de Paºti, întrucât Dumnezeu va aduce
la cârma þãrii un alt guvern ºi va fi curãþat gunoiul care este astãzi la conducere. În mod frecvent acest
preot s-a folosit de situaþia sa ºi a fãcut din bisericã o oficinã politicã reacþionar-manistã, provocând
diversiune în rândurile credincioºilor“5. 

Serviciul Secret de Informaþii ºi Securitatea au depus eforturi considerabile pentru a percepe 
starea de spirit a clerului unit. Investigaþiile, supravegherea ºi denunþul n-au fost acþiuni izolate. Celor 
mai importanþi, în special ierarhilor, li s-au întocmit fiºe speciale, care surprindeau o serie de calitãþi,
dar mai ales defecte. Aceste fiºe individuale scoteau în evidenþã, de cele mai multe ori, vini personale
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(atitudinea contra regimului, legãturile cu partidele istorice, bunurile pe care le posedau: case, vile,
hoteluri) care, în momentul potrivit, au fost folosite împotriva lor. 

 Vom reda, în continuare, fragmente din fiºele celor 6 episcopi greco-catolici, cu precizarea
cã ele sunt emanaþia unor instituþii aflate în slujba puterii comuniste, iar conþinutul lor reflectã
foarte clar aceastã stare de fapt. 

Ioan Suciu, Episcopul de Alba-Iulia – Fãgãraº, a fost caracterizat ca fiind „foarte modest, 
cãlãtoreºte la clasa a 3-a, pe tampoane, dispreþuind confortul. Are un mare talent oratoric. Prezintã
problemele cele mai abstracte sub forme care sunt accesibile minþilor cele mai simple. Posedã un
timbru plãcut, ºtie sã fie când duios, când extrem de sever în tonalitatea sa ºi astfel stãpâneºte
auditoriul, pe care reuºeºte sã-l farmece. Este foarte respectat de toatã lumea. Aprig duºman al
regimului democrat, prezidat de Dr. P. Groza, ºi deºi nu este membru înscris în partidul manist, totuºi
este ataºat trup ºi suflet acestui partid. Cu ocazia cuvântãrilor pe care le iniþiazã, cautã pe cât posibil
sã torpileze regimul ºi sã învenineze spiritele contra acestuia. A fãcut mai multe aluzii rãutãcioase la
adresa URSS-ului, spunând printre altele cã Stalin se aseamãnã cu Samson din Biblie, care, orbit, a
voit sã loveascã pe adversarii sãi ºi a dãrâmat stâlpii templului, pierind ºi el împreunã cu cei aflaþi în
templu. Aºa va cãdea ºi Stalin sub ruinele dãrâmãturilor sale. Este în strânsã legãturã cu fruntaºii
Partidului Naþional Þãrãnesc ºi în special cu Maniu. Este foarte bine vãzut în cercurile
anglo-americane din Bucureºti“6.

Alexandru Rusu, Episcop al Maramureºului, este considerat „un aprig militant catolic
venit în Maramureº cu intenþia de a încorpora pe toþi românii în cadrele bisericii greco-catolice. A dus 
o luptã continuã împotriva ortodoxiei ºi a dat neîncetat dovadã de intoleranþã religioasã. În alte
regiuni s-au mai vãzut preoþi ortodocºi slujind la zile mari împreunã cu cei greco-catolici. În Eparhia
de la Baia Mare acest fenomen nu s-a petrecut niciodatã. Este imposibil sã conceapã curentul realei
democraþii ºi sã sprijine acest curent. Ostil guvernului democrat prezidat de dl. Dr. Petru Groza, fiind
exponentul partidului condus de Iuliu Maniu. Criticã public prin predici – cum a fost cazul de la 23
august 1945 în Baia Mare ºi la 8 septembrie 1945 în comuna ªiºeºti – actuala formã de guvernãmânt
preconizând alta mai bunã“7. 

Iuliu Hossu, Episcop de Cluj, este vãzut ca „un bun conducãtor al bisericii, iar în Senatul
þãrii, unde era membru de drept, a fãcut totdeauna o figurã bunã. Vorbea bine ºi prin accentele
patriotice ºi naþionale era de obicei pe placul auditoriului. Este iubit de clerul sãu, fiind cel mai
proeminent ierarh greco-catolic din România. Este cunoscãtor al limbilor moderne: germanã,
italianã, francezã ºi englezã. Aºteaptã izbucnirea rãzboiului ºi sosirea americanilor în România, cel
mai târziu în vara acestui an [1948 – n. n. ]. Îndeamnã preoþii greco-catolici la rezistenþã, sfãtuindu-i
sã nu facã politica regimului. Adversar al regimului, îndeamnã credincioºii sã aleagã între Hristos ºi
Comunism“8.  

Ioan Bãlan, Episcop de Lugoj, „la alegerile din 1946 a votat cu PNÞ. Prieten foarte bun cu
Maniu, Mihai Popovici, Ghiþã Pop ºi alþi fruntaºi maniºti. A aprobat rãzboiul contra URSS-ului din
anul 1941. Este adversar al regimului actual, al PMR ºi URSS. Simpatizant al democraþiei
anglo-americane. Nu se bucurã de simpatia clerului ºi a populaþiei. Este beþiv ºi lãudãros“9. 
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Valeriu Traian Frenþiu, Episcop de Oradea, este „permanent preocupat de organizarea
economicã a bisericii, organizare care sã fie cât mai profitabilã pentru el ºi pentru un cerc restrâns de
amici ºi de rude. A dispus întotdeauna de cele mai mari resurse financiare în biserica greco-catolicã,
în calitatea de episcop al Oradiei Mari, cea mai bogatã dintre episcopiile greco-catolice. Aceastã
episcopie singurã are mai multã avere decât toate episcopiile greco-catolice laolaltã, inclusiv
Mitropolia Blajului. ªi-a fãcut cu banii eparhiei o vilã frumoasã la Hold ºi o mare pivniþã cu vinuri
unde petrecea vara înconjurat de femei. El avea plãcerea de a vedea femeile goale. Dupã ce le îmbãta
le cerea aceastã favoare modestã. În somptuoasele vile ºi hoteluri de lux de la Stâna de Vale scoate
vara sume grele, fãrã nici o contabilizare. Preoþii catolici îi spun ironic Ludovic al XIV-lea“10.

Vasile Aftenie, Vicar al Mitopoliei Blajului în Bucureºti, considerat „un înfocat adept al
PNÞ ºi prieten intim al lui Maniu, în ziua de 11 sau 12 iulie [1947 – n.n.] a declarat unui prieten al sãu
cã ei, catolicii, nu fac nici o tranzacþiune cu guvernul democratic al României, ci îºi continuã drumul
trasat de Vatican, drum comun pentru toþi catolicii din lume. În consecinþã, vor duce lupta categoricã
contra guvernului român ºi contra comunismului, cu mijloacele ºi tactul, indicate de împrejurãri.
Regimul batjocoreºte biserica ºi religia noastrã, sugrumã libertatea individualã, a scrisului ºi a
cuvântului. Martirii bisericii noastre sunt schingiuiþi, ameninþaþi ºi nedreptãþiþi cu brutalitate. Cu altã
ocazie a spus cã temniþele ºi lagãrele guvernului comunist nu-i sperie ci îi antreneazã în lupta contra
regimului, întrucât rãzboiul bate la uºã ºi se va termina cu regimul comunist de la noi“11. 

Momentul exploziv al raporturilor dintre puterea comunistã ºi Biserica Catolicã din
România a fost înregistrat în anul 1948, când au fost decretate o serie de mãsuri care loveau în
substanþa organizatoricã a acestei biserici. Martirajul episcopilor ºi preoþilor catolici se încadreazã în
contextul general al relaþiilor dintre Moscova ºi Vatican, iar în plan intern, în acela dintre regimul
comunist de la putere ºi o bisericã fãþiº anticomunistã. Evoluþia acestui conflict a fost marcatã ºi de
interesele Bisericii Ortodoxe Române în etapa istoricã respectivã.12 

Dupã abdicarea forþatã a Regelui ºi proclamarea Republicii, în decembrie 1947, raporturile
Bisericii Greco-Catolice cu statul au ajuns într-o situaþie delicatã datoritã mai ales campaniei pornite
împotriva Bisericii Catolice, în general, ºi a Papei, în particular. Presa vremii era plinã cu pamflete ºi
caricaturi în care Suveranul Pontif era prezentat ca un agent al americanilor ºi imperialiºtilor. 

O notã a Siguranþei din 12 ianuarie 1948, bazatã pe un raport al Inspectoratului Regional de
Siguranþã Oradea, cu referire la conferinþa comunã a tuturor episcopilor greco- ºi romano-catolici
þinutã la Bucureºti în 30 noiembrie 1947, sublinia atitudinea celor douã biserici faþã de comunism:
„O’Hara [Nunþiul Apostolic din România – n.n.] a recomandat episcopilor români sã urmeze
exemplul episcopilor Márton Áron din Alba-Iulia ºi Pacha Augustin din Timiºoara care au interzis
printr-o circularã preoþilor din subordinea lor sã se încadreze în UPM. Regentul Nunþiaturii a
accentuat cã mãsura este lãudabilã, fiindcã UPM [Uniunea Popularã Maghiarã – n.n.] reprezintã
anticamera comunismului sau mai bine zis Partidul Comunist Maghiar din România. În continuare
s-a hotãrât cã, dacã biserica va fi cumva expropriatã iar preoþii ºterºi din bugetul statului, lupta
împotriva comunismului va fi totuºi continuatã cu ajutorul Vaticanului. Cu privire la arestãrile de
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preoþi, subiect supus deasemenea discuþiei, Regentul Nunþiaturii a arãtat cã a intervenit pentru
eliberarea lor, la Dl. Prim ministru Dr. Petru Groza, la Dl. Ministru al Afacerilor Interne Teohari
Georgescu ºi la Dna. Ministru al Afacerilor Strãine Ana Pauker, predând copii de pe cele douã adrese
trimise de Episcopia Oradea Inspectoratului Regional de Siguranþã Oradea ºi primind promisiunea cã 
cei în cauzã vor fi eliberaþi. Ca urmare a cerut episcopilor lista celor arestaþi, pentru a o prezenta
forurilor în drept. Episcopul Hossu din Blaj a exclamat cã nu crede în aceste promisiuni, fiindcã
guvernul actual este o ceatã de mincinoºi“13.

La 15 mai 1948, cu ocazia aniversãrii centenarului Revoluþiei de la 1848, mitropolitul
ortodox al Ardealului, Nicolae Bãlan, þinea un discurs prin care invita Biserica Greco-Catolicã sã
„revinã la legea strãmoºeascã“. Episcopul Ioan Suciu, în calitate de gazdã a manifestãrilor, a încercat
sã dea o replicã, dar „autoritãþile civile, Gheorghiu-Dej ºi Petru Groza, i-au interzis sã ia cuvântul“14. 

În luna iunie 1948 s-a desfãºurat, la Oradea, întrunirea Sinodului episcopal al Bisericii
Greco-Catolice. Cu aceastã ocazie, Direcþia Generalã a Siguranþei Statului a întocmit o notã
informativã în care e descrisã ºi reacþia ierarhiei unite în legãturã cu serbãrile de la Blaj: „Ultimul a
vorbit Ioan Suciu, care a arãtat amãnunþit întâmplãrile în legãturã cu serbãrile centenarului Revoluþiei 
de la 1848. A menþionat cã personal a întocmit încã din iarna anului 1948 programul serbãrilor pe
care l-a înaintat Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, de unde a fost trimis la Ministerul Informaþiilor,
care nu a dat nici un rãspuns propunerilor sale. A narat ascultãtorilor întâlnirea cu dl. Dr. Petru Groza
ºi cu mitropolitul ortodox dr. Nicolae Bãlan ale cãror cuvântãri le-a ascultat. A menþionat cã a fost
aºezat la stânga d-lui prim preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi cã în timpul discursului
mitropolitului Bãlan a fost prins de mânã de cãtre dl. Dr. Petru Groza care, la un moment dat, i-a
comunicat cã va urma o parte foarte neplãcutã pentru uniþi. Era vorba de unirea Bisericii Unite cu cea
Ortodoxã. De asemenea, a arãtat cã la festivalul care a avut loc dupã serbare, dl. Dr. Petru Groza i-ar
fi spus: Nu ºtiu ce jonglerie politicã aº putea face ca sã vã salvez, la care Suciu a rãspuns: Ne vom

salva noi, cel mult sã opreºti amestecul politicii în Bisericã“15.
O altã notã informativã, din 21 iunie 1948, face referire la o întrunire a episcopilor

greco-catolici la Oradea, în care era dezbãtutã poziþia pe care trebuiau sã o urmeze ierarhii uniþi. Cu
aceastã ocazie episcopul Iuliu Hossu a þinut o cuvântare „în Duminica Rusaliilor, în catedrala ticsitã
de credincioºi. Cuvântarea a avut o deosebitã semnificaþie ºi prin faptul cã a fost pronunþatã cu vocea
ridicatã, astfel încât la sfârºitul ei, episcopul rãguºise complet. Gesturile extrem de abundente,
exagerate, vocea þipãtoare ºi încruntãrile feþei dãdeau impresia omului care ºi-a pierdut cu
desãvârºire echilibrul sufletesc“. Din predica episcopului, sursa serviciului de informaþii a reþinut cã
„biserica unitã nu a servit niciodatã nici unui imperialism, ci a servit poporul chinuit ºi batjocorit ºi
credincioºii sã nu aibã fricã deoarece nimeni nu va îndrãzni sã facã ceva rãu cuiva pentru credinþa în
catolicism. Nu va exista nici unul care-ºi va pãrãsi credinþa pentru cã acum a sunat ceasul pentru a
demonstra prin fapte, chiar cu preþul vieþii, sprijinul pentru credinþa catolicã“. Informatorul îºi
încheia nota precizând cã „în timpul predicii a fost o tãcere totalã, iar la sfârºit femeile existente în
bisericã, au început sã plângã“16.
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La 17 iulie 1948 a fost denunþat Concordatul cu Vaticanul17, fapt care a însemnat izolarea
întregii comunitãþi catolice din România. A urmat apoi, la 4 august 1948, adoptarea „Legii pentru
regimul general al cultelor“. Toate cultele trebuiau sã prezinte ministerului un regulament în
conformitate cu legile în vigoare, ceea ce va permite statului sã le controleze, iar preoþii deveneau
salariaþi de stat. Aceastã lege pretindea sã asigure libertatea de conºtiinþã, egalitatea ºi autonomia
cultelor din România, ceea ce evident era mult prea departe de realitãþile acelor vremuri.18 

Dintr-un material informativ privind activitatea episcopului Iuliu Hossu rezultã cã, în cursul 
lunii august 1948, a avut loc la Oradea o întrunire „a episcopilor catolici pentru stabilirea unui plan de 
rezistenþã bazat pe strângerea de materiale împotriva abuzurilor ºi înaintarea acestui material la
Nunþiaturã pentru a obþine sprijinul apusean, intensificarea la maximum a fanatismului populaþiei,
prin vizite canonice, turneuri de miruire ºi program special de rugãciuni, sabotarea naþionalizãrii
ºcolilor prin interzicerea rãmânerii în învãþãmânt a preoþilor ºi cãlugãrilor ºi prin convingerea
pãrinþilor sã cearã reintroducerea religiei în ºcoli; pregãtirea unei rezistenþe greco-catolice împotriva
încercãrilor de revenire la ortodoxie prin agitaþii, hirotonisiri de preoþi clandestini, pregãtirea trecerii
eventuale a cultului în ilegalitate prin crearea de locþiitori de episcopi, de protopopi ºi parohi, prin
autorizarea clerului de a renunþa la costumul clerical; instruirea unor curieri pentru a asigura în orice
condiþii legãtura dintre diversele eparhii ºi Nunþiaturã etc.“19. 

Solidari cu ierarhii lor, preoþii greco-catolici nu vedeau „favorabil tendinþa unirii bisericii
greco-catolice cu biserica ortodoxã românã. Din contrã, datoritã faptului cã Papa este pomenit pe mai
departe în bisericile greco-catolice, precum ºi împrejurarea cã preoþimea în comentariile ei
recunoaºte primatul papal – aceste aspecte sunt de naturã sã confirme tendinþa de rezistenþã a bisericii 
greco-catolice faþã de aceea a contopirii bisericilor româneºti într-o singurã bisericã“, dupã cum
rezultã dintr-un raport al Serviciului de Securitate al Judeþului Mureº trimis Direcþiei Regionale Cluj
a Securitãþii Poporului la 2 septembrie 1948.20 

Prin decret guvernamental, la 4 septembrie 1948, Episcopul Ioan Suciu a fost depus din
funcþie.21 O delaþiune din 24 septembrie 1948, provenind de la „Sursa Matei“ aflatã în anturajul
Nunþiaturii, surprinde punctul de vedere al Sfântului Scaun în problema demiterii Episcopului Suciu.
Vaticanul considera cã „gradul de episcop al unei biserici catolice este acordat numai de cãtre
Vatican ºi astfel statul Român nu poate retrage ceea ce altã instituþie a acordat, statul român nu are
decât dreptul de a lua act ºi eventual, situaþia nu-i convine, sã nu salarizeze persoana în cauzã. O’Hara 
ar mai fi comunicat ierarhilor catolici sã nu întreprindã pentru moment nici o acþiune contra statului,
care îi persecutã peste orice lege ºi sã se mãrgineascã de a oþeli forþa de rezistenþã a credincioºilor
contra propagandei sau eventualelor silnicii pentru trecerea la ortodoxie“22. 

La începutul lunii octombrie 1948 autoritãþile comuniste au declanºat acþiunile menite a
duce la „revenirea la biserica mamã“ a parohiilor greco-catolice. În întreaga Transilvanie au fost
rãspândite formulare de împuternicire în alb, care trebuiau sã fie semnate de preoþii uniþi. Urmau sã
fie desemnaþi câte doi preoþi din fiecare district, pentru a participa, la 1 octombrie, la un „sinod“ þinut
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la Cluj, care sã proclame reîntoarcerea greco-catolicilor la ortodoxie. Dupã o lungã campanie de false 
promisiuni, prin diverse mijloace de violenþã ºi prin teroare, 423 de preoþi au semnat cu acest prilej un 
act ce confirma trecerea la ortodoxie. Cu toate cã ierarhia greco-catolicã i-a excomunicat, la 2
octombrie patriarhul emitea un act sinodal prin care-i accepta pe noi convertiþi. Douã zile mai târziu,
guvernul român a respins cu vehemenþã nota de protest a Nunþiului Papal, considerând-o un „act de
provocare împotriva statului ºi poporului român“23. 

O notã informativã din 5 octombrie 1948 surprinde reacþia ierarhilor greco-catolici faþã de
încercãrile autoritãþilor de revenire la cultul ortodox. Astfel, Episcopul Vasile Aftenie era de pãrere
cã „Guvernul Groza ºi-a pierdut capul, încercând în mod zadarnic sã zdrobeascã catolicismul,
întrucât acesta nu poate fi distrus, fiind o problemã de conºtiinþã. Protopopii ºi preoþii, care au
declarat cã revin în sânul bisericii ortodoxe, au fãcut acest lucru numai sub presiunea fizicã a
întemniþãrilor, înfometãrii ºi ameninþãrii distrugerei lor fizice ºi morale. Lucrând însã din
constrângere hotãrârea lor este nulã din punct de vedere canonic“. Episcopul Tit Liviu Chinezu
afirma cã „nu s-ar fi aºteptat sã gãseascã în masa preoþilor atâþia laºi, mai ales dupã ce preoþii fuseserã
puºi în curent de cãtre Nunþiatura Papalã cu luni înainte de intenþia Guvernului“. Cu toate acestea,
Episcopul Vasile Aftenie era convins cã „chiar ºi dacã Guvernul ar încerca sã intensifice prigoana
împotriva greco-catolicilor, ajungând pânã la foc ºi sabie, mitropolitul ºi episcopii greco-catolici sunt 
gata sã sufere martiriul pentru cauza religiei catolice. Iar în ceea ce priveºte pe cei trecuþi de nevoie la
ortodoxie ei vor proceda ca evreii din Spania, siliþi sã treacã la catolicism sub ameninþãri, revenind la
religia lor originarã la sute de ani de clandestinitate, imediat ce presiunea ºi ameninþarea au încetat“24.

Tentativa autoritãþilor comuniste de a realiza unificarea celor douã biserici prin utilizarea
intimidãrii ºi a forþei nu a avut rezultatele dorite în rândul credincioºilor. Numeroase rapoarte ale
Securitãþii privind starea de spirit a populaþiei subliniazã o îngrijorare generalã, „oamenii fiind
neliniºtiþi ºi privind rãu acþiunea de unificare. Cei mai mulþi din preoþii greco-catolici ºi chiar
cantorii lor s-au abþinut sã semneze adeziunea invocând tot felul de motive: bãtrâneþe, boalã, etc. În 
ceea ce priveºte mirenii, cea mai mare parte stau în aºteptare ºi nedumerire, iar o parte mai micã din
ei se declarã oarecum satisfãcuþi, justificând cã în acest mod va dispare ura dintre români. Ceea ce
este mai regretabil este faptul cã pe lângã preoþii greco-catolici, au o atitudine potrivnicã unificãrii,
chiar membrii ºi ºefii organizaþiilor democratice. Deasemeni se constatã cã Blajul influenþeazã în
mod necontestat îndârjirea populaþiei în ce priveºte unificarea. În imediata apropiere a Blajului
populaþia s-a manifestat cu atâta îndârjire încât a afirmat cã mai curând vor trece la secþia baptistã
decât la ortodoxism. Parte din preoþii care s-au declarat net împotriva unificãrii au dispãrut de
acasã, sau în cazul cel mai rãu stau închiºi în casã ca ºi dispãruþi, de fricã sã nu fie ridicaþi. Mai sunt
informat cã, fostul episcop Suciu, a dat dispoziþiuni sã se facã predici tip ºablon în care sã se facã
aluzie la persecuþiile ce au venit asupra bisericii greco-catolice. În timp ce fostul episcop Suciu a
fost în vizitã în regiunea Vichis a primit o împuternicire dela Papa, personal, sã reziste ºi sã dea
instrucþiuni preoþilor în aceastã privinþã, întrucât în foarte scurtã vreme va veni salvarea pentru ei ºi
unificarea va cãdea. Mai sunt informat cã parte din preoþii greco-catolici nu au fãcut serviciul
religios în duminica dela 10 octomvrie a. c. fãrã nici un just motiv, vrând sã demonstreze populaþiei 
ce înseamnã lipsa de preot, iar parte din ei cazuri izolate, s-ar fi apucat sã facã serviciul religios
dupã ora 12 noaptea, vrând sã pozeze în martiri ºi sã simuleze vremea catacombelor. Se pare cã în
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ultima vreme în Blaj la catedralã, orice gest în legãturã cu serviciul religios se face în mod
ostentativ ºi alarmist, vrând sã dea impresia vremurilor de bejenie. Astfel la înmormântãri se trag
clopotele cu jumãtãþile de orã“25.

Credincioºii uniþi erau îngrijoraþi ºi de soarta lãcaºurilor de cult, întrucât „circulã un zvon cã
din bisericile foste greco-catolice se vor face magazii ºi sãli de teatru“, dupã cum rezultã dintr-o notã
informativã, din 14 octombrie 1948, a Legiunii de Jandarmi Târnava Micã.26

 La 21 octombrie 1948, Episcopul Ioan Suciu a trimis, din Blaj, în calitate de Administrator
Apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia ºi Fãgãraº, o scrisoare Protopopului greco-catolic de la
Dumbrãveni, prin care îi cerea sã aducã la cunoºtinþa preoþilor uniþi cã „în parohiile în care bisericile
noastre au fost confiscate, serviciile divine se vor putea sãvârºi în bisericile romano-catolice, acolo
unde existã, de comun acord cu preotul de rit latin. În parohiile unde nu existã biserici de rit latin, se
poate þine liturghia ºi în case private“27.

 În nopþile de 27 ºi 28 octombrie 1948 s-au fãcut razii prin care au fost arestaþi toþi cei ºase
episcopi greco-catolici ºi un numãr foarte mare de preoþi. Se poate remarca caracterul sistematic dupã 
care a avut loc arestarea ierarhilor ºi preoþilor uniþi, urmare a unui plan conceput la vârful piramidei
politico-represive.

Episcopii greco-catolici au fost duºi la reºedinþa de varã a Patriarhiei Ortodoxe de la
Dragoslavele, unde au fost vizitaþi la 4 decembrie chiar de Patriarhul Justinian, care a încercat sã-i
convingã sã renunþe la credinþa lor.28 Biserica a funcþionat în clandestinitate, iar în locul prelaþilor
arestaþi au fost numiþi alþii, in pectore, dar care, treptat, au fost ºi ei arestaþi: Ioan Ploscaru la dioceza
Lugoj, Ioan Cherteº la Cluj-Gherla, Alexandru Todea la Alba-Iulia–Fãgãraº, Ion Dragomir în
Maramureº, Iuliu Hirþea la Oradea ºi Tit Liviu Chinezu la Bucureºti.29

Existenþa, din punctul de vedere legal, a Bisericii Greco-Catolice a fost definitiv încheiatã
prin Decretul nr. 358 al Marii Adunãri Naþionale, din 1 decembrie 1948, prin care se desfiinþau toate
diocezele ºi instituþiile, iar bisericile se acordau cultului ortodox.30 Dacã, formal, Biserica
Greco-Catolicã încetase sã mai existe, dispariþia sa nu era decât o iluzie, de care autorii sãi vor deveni
curând conºtienþi. 

O notã informativã din 8 decembrie 1948 consemna discuþiile purtate în clãdirea
Protopopiatului greco-catolic din Bucureºti, unde Luca Bãlteanu, secretarul Episcopului Vasile
Aftenie, a afirmat cã „nici unul din episcopii greco-catolici arestaþi nu vor ceda cu nici un chip ºi cã au 
transmis credincioºilor lor îndemnul de a rezista pânã la capãt în credinþa lor, întrucât puterea
anglo-americanilor ºi diplomaþia Papei îi vor salva pânã la urmã“31.

În anul 1949 rapoartele întocmite de direcþiile regionale ale Securitãþii privind „problema
catolicã“ descriu modul în care o mare parte din credincioºii greco-catolici continuau sã-ºi menþinã
credinþa fie prin slujbe þinute în mod clandestin, fie prin frecventarea bisericilor romano-catolice.
Astfel, într-un raport din 5 martie 1949 al Direcþiei Regionale Timiºoara a Securitãþii Poporului se
preciza cã „mirenii greco-catolici, care nu au trecut la ortodoxie frecventeazã biserica
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romano-catolicã. La fel au fost fãcute botezurile ºi cãsãtoriile greco-catolicilor în biserica
romano-catolicã. S-a stabilit cã circa 70–80% a mirenilor greco-catolici au rãmas în sate fideli
Vaticanului, adicã cultului catolic. La fel s-a constatat cã aceºti mireni nu au fost influenþaþi de
preotul local catolic ci din iniþiativa proprie, frecventeazã slujbele catolice. Din informaþiile obþinute
din partea credincioºilor catolici, reiese cã circa 90% a greco-catolicilor au aderat tãcut ritului latin,
însã, fãrã a trece de la greco-catolicism la rit latin“32. 

De la Direcþia Regionalã Oradea a Securitãþii se raporta cã „elementele greco-catolice au
desfãºurat o largã activitate pentru a obþine retractãri din partea preoþilor trecuþi la ortodoxie, fapt
ceea ce s-a ºi împlinit au scris diferite scrisori anonime la diferiþi preoþi reveniþi, prin care i-au afurisit
ºi le-au arãtat care sunt posibilitãþile de retractare. Fac slujbe religioase în mod clandestin la
locuinþele lor, ºi a credincioºilor pentru care primesc bani, îndeamnã credincioºii sã frecventeze
biserica romano-catolicã, sunt ajutaþi în bani de cãtre Nunþiatura Papalã din Bucureºti. Au dat
instrucþiuni precise de a nu colabora cu biserica ortodoxã, sau dacã se poate sã renunþe la post ºi sã
intre în servicii în Aparatul de Stat, iar în caz cã nu poate obþine alt serviciu sã rãmânã ca preot, însã
dupã cum am amintit mai sus, sã nu colaboreze cu biserica ortodoxã, fapt care s-a ºi întâmplat,
identificat ºi verificat de noi“33.

 În cazul ierarhilor ºi preoþilor greco-catolici arestaþi, autoritãþile au urmãrit descoperirea
modului în care Biserica Greco-Catolicã s-a organizat dupã desfiinþarea ei prin Decretul din
decembrie 1948. Erau cãutaþi preoþii care fuseserã consacraþi clandestin ca episcopi ºi care urmau sã-i 
înlocuiascã pe cei arestaþi. 

Supravegherea informativã a ierarhilor ºi preoþilor greco-catolici a continuat ºi dupã
internarea lor în penitenciarul din Sighet. Astfel, colonelul de securitate Gavril Birtaº din cadrul
Direcþiei Generale a Securitãþii Poporului anunþa, la data de 15 iunie 1950, Direcþia Regionalã de
Securitate Oradea cã: „foºtii episcopi greco-catolici ridicaþi pentru manifestãri duºmãnoase cu ocazia 
unificãrii se aflã internaþi în Penitenciarul Sighet. Vã rugãm a dispune mãsuri informative pentru a
stabili dacã se încearcã de cãtre elemente interesate luarea de contact din afarã cu internaþii“34.

Închisoarea de la Sighet, renumitã pentru metodele folosite în a-i dezumaniza, umili ºi
batjocori pe deþinuþi, avea trei caracteristici principale: izolarea, frigul ºi foamea, toate acestea având, 
de fapt, acelaºi scop: exterminarea celor închiºi aici. Dupã Episcopul Vasile Aftenie, ucis pe 6 mai
1950, în beciurile Ministerului de Interne din Bucureºti35, au urmat Valeriu Traian Frenþiu (12 iulie
1952), Ioan Suciu (27 iunie 1953) ºi Tit Liviu Chinezu (15 ianuarie 1955), care au murit în urma
regimului de la Sighet, pãstrându-ºi nezdruncinatã credinþa.36

Episcopul Ioan Suciu obiºnuia sã le spunã credincioºilor: „Bisericii greco-catolice îi lipsesc
martirii. Îi lipsesc încã rãnile Mântuitorului. Numai persecuþia ne va putea oferi coroana martiriului ºi 
va putea arãta lumii întregi ce suntem noi de fapt: fiii ºi apostolii adevãratei Biserici“37.

Prin martiriul lor în temniþele comuniste, atât episcopii, cât ºi preoþii greco-catolici au dat
dovadã de o remarcabilã demnitate, curaj ºi fidelitate faþã de crezul lor.
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