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Episcopul Alexandru Todea

„Am socotit acţiunea desfăşurată împotriva 
Bisericii mele ca injustă şi ca o îngrozitoare 
siluire de conştiinţă. De aceea, am rămas pe 
linia credinţei catolice, îndemnând preoţii şi 
credincioşii să-şi păstreze credinţa”. 

Cardinal dr. Alexandru Todea 





CUVÂNT ÎNAINTE

Secolul al XX-lea a cunoscut o serie de evenimente care au marcat 
istoria omenirii, de la „Războiul cel mare” care a secerat zeci de mili-
oane de vieți în tranșee și în rândul populației civile, la unificarea și 
dezvoltarea statelor naționale după 1918, la speranța de emancipare și 
afirmare cultural-națională în perioada interbelică, dar și la emergența 
naționalismelor care au condus, printre alte cauze, la tragedia celui 
de-al doilea război mondial. În perioada postbelică, dezvoltarea tehno-
logiilor și cucerirea spațiului cosmic, primii pași pe lună, dar și mai ales 
clivajele politice și strategice ale „cortinelor” care au împărțit Europa 
în sfere de influențe au creat premisele în spatele cărora au avut de 
suferit oamenii acelui nu foarte îndepărtat timp. Oameni cu aspirații, 
oameni cu convingeri, oameni cu dorință de libertate și sete de adevăr 
au fost supuși opresiunii, încarcerați și dați morții în numele unei așa-
zise „lumi noi” clădită după utopiile unor minți rătăcite care doreau să 
instaureze o „lume fără Dumnezeu” sau în numele altor rătăciri care 
puneau în locul lui Dumnezeu „societatea multilateral dezvoltată”. 

În acest timp, regimul comunist din estul european a început pro-
gramatic „să-l persecute pe Dumnezeu” lovind la modul demonic în 
Adevăr, Dreptate, Libertate, trăsături pe care le întâlnim în mod absolut 
numai la Dumnezeu. Victima istorică de prim impact a fost credința 
și oamenii credinței, altfel spus Biserica. Biserica Română Unită, ase-
menea celorlalte Biserici greco-catolice din estul Europei, a cunoscut 
una dintre cele mai dure, mai infernale și mai atroce persecuții, fiind 
scoasă în afara legii și lipsită de toate bunurile ei materiale, episcopii și 
preoții arestați, călugării și călugărițele alungați din mănăstiri, școlile 
închise, credincioșii hăituiți…
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Martiriul este mărturisirea credinței în condițiile interzicerii aces-
teia și în regim torționar-punitiv pentru credință și pentru Cristos. 
Încă din timpurile apostolice el a fost expresia cea mai dureroasă a 
suferinței provocate de persecuțiile îndreptate împotriva Bisericii și a 
fost stropit de-a lungul istoriei cu sângele nevinovat al credincioșilor. 
Nimic nou sub soare, din nefericire! Scris este: „Bate-voi păstorul și se 
vor risipi oile turmei” (Matei 26, 31). Episcopii greco-catolici au fost pri-
mii vizați de persecuții, apoi clerul și poporul au fost risipiți și supuși 
grelelor încercări prin care au mărturisit tăria credinței și au arătat 
fidelitate față de unitatea Bisericii, cea dorită de Mântuitorul „pentru 
ca toți să fie una” (Ioan 17, 21). Biserica Unită a intrat în catacombe și 
a rezistat persecuțiilor prin meritele celor ce au suferit și au mers pe 
Calea Crucii primind cu tărie loviturile cruzimii istorice, neîncetând a 
spera într-o zi a mântuirii, a reînvierii.

România regimului comunist a cunoscut și un sistem perfid 
de răspândire a terorii prin instaurarea unei atmosfere de teamă, 
nesiguranță, angoasă pe care teribila instituție a „securității statului” 
o impunea prin delatori, informatori, urmăriri, anchete, pedepse. Toți 
cei care nu se încadrau în liniile impuse de regim deveneau „dușmanii 
poporului” și, din păcate, întotdeauna s-au găsit „binevoitori” care să 
se pună în slujba persecutorilor. Mai rău decât persecuțiile fizice, a 
planat teroarea insidioasă dar nu mai puțin eficientă a informatorilor, 
a „turnătorilor”, a „surselor” care au semănat neîncredere și divizi-
une, tendințele autohtone care n-au lipsit nici unei perioade a istoriei, 
ieșind la iveală, parcă mai toxice ca oricând și cu o amploare deosebită 
în infernalul sistem și regim comunist. Dar ceea ce a fost destinat 
persecuției acolo și atunci, în planul lui Dumnezeu se transformă într-
o finalitate pozitivă: faptele ascunse și eroismul nevăzut de mulțime, 
manifestat de martiri și mărturisitori, au fost consemnate și devin 
acum mărturii scrise despre istoria recentă a Bisericii. Este o istorie 
care a fost „scrisă” cu propriul sânge de protagoniștii ei, „înscrisă” în 
memoria oamenilor, dar și în notele informative ale securității. A venit 
iată momentul ca acum ea să fie redată de istorici și scoasă la lumină, 
pentru a fi cunoscută în lumina pilduitoare a judecății omului liber.

Acesta este și scopul lucrării de față. Ea privește notele informa-
tive ale securității care completează biografia Cardinalului Alexandru 
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Todea, devenite astfel un izvor istoriografic cu totul neașteptat și 
necanonic pentru cercetătorii de azi. Aceste documente, puse cap 
la cap în ordine cronologică, ne dezvăluie nuanțele istoriei Bisericii 
Române din catacombe și luminează ungherele mai puțin cunoscute, 
dar care au fost locuite și „trăite”. În spatele acestora se află multă 
suferință și teroare, dar dezvăluie tot atât de multă credință și speranță 
în Dumnezeu, adeverind că doar tăria spirituală biruie asupra răului 
lumii acestea. 

Despre informatori? Unii au fost lucrători ai regimului care au 
îndeplinit sarcinile legate de „siguranța statului”, legitime în orice 
societate, însă alții au fost „colaboratori” care au semănat răul din 
proprie convingere. Toate sunt iertate, însă este nevoie de o lecție a 
istoriei ca astfel de atrocități să nu se mai repete. Cardinalul Todea dă 
cea mai bună mărturie vorbind despre atitudinea sa față de informa-
tori mărturisită celor care organizau urmărirea sa: „Cunoscând însă 
firea omenească cu toate defectele ei, ca invidia, ura, gelozia, pofta de 
câștig, apoi defectele de gândire, de judecată, de cunoaștere exactă, de 
relatare corespunzătoare a adevărului absolut, consider că dintre toate 
problemele încâlcitei existențe, aceasta este cea mai delicată, cea mai 
grea și trebuie rezolvată... (pentru informatori) e dogmă, adică distru-
gerea celui despre care relatează și ca atare folosesc orice mijloace, ca 
minciuna, răstălmăcirea, procesele de intenție și în special nu e bine 
să fie oameni cu două fețe. Am detestat și voi detesta totdeauna astfel 
de persoane...” (3 septembrie 1966, Memoriu adresat Comandantului 
securității din Reghin).

Timpul a trecut, iertarea și integrarea pozitivă a evenimentelor se 
realizează încet, în ritmul pe care frământările istorice dintr-un alt 
„acum” ne permite. Mulțumiri se cuvin Părintelui Valeriu Median care 
a facilitat adunarea documentelor. Apoi, aceleași mulțumiri se cuvin 
lui Sergiu Soica, fost seminarist la Oradea, unul dintre tinerii istorici 
care s-au dedicat cercetării arhivelor fostei securități și care a publicat 
diverse lucrări de acest gen, el fiind cel care a cules toate documentele 
și a elaborat Studiul Introductiv al acestei cărți despre „bietul om sub 
vremuri” și despre „biruit-au gândul”, ca să cităm din cronicar.

Această lucrare este de o deosebită importanță pentru istoria 
Bisericii noastre, o contribuție însemnată la edificarea unei imagini 
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cât mai clare și cuprinzătoare despre istoria recentă. Cunoașterea 
adevărului, cu luminile și umbrele evenimentelor omenești, elibe-
rează și conduce spre Adevăr! Acest Adevăr, pe care îl găsim numai la 
Dumnezeu, conduce întreaga istorie spre plinirea ei, iar noi, oamenii, 
suntem datori a-L sluji.

† Virgil Bercea 
Oradea, 16 martie 2017


