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CREDINTA: EROISMUL UNEI ATITUDINI?

ln momentele grele ale istoriei se poate constata ceva interesant. Riul 5i personificirile

sale se revarsS cu mai multi furie impotriva acelor oameni care din vreme le recunosc

intrigile 9i se mobilizeazd pentru rezistenla impotriva lor. ln mod paradoxal, istoria

tragici a Romenei de dupi 1945, sub comunjsm, va consemna, in acela'i timp cu

distrugerile morale, gi epopeea unei generatii de o luciditate gi un curaj ietite din

comun. Aceastd spil6, fald de care teroarea a fost fird mil5, a fost alcdtuiti din oameni

care, desigur, s-au opus Reului, dar i-au ajutat 9i pe semenii lor pentru a nu le fi rSpite

dragostea de adevir ti setea de libertate. in aceasti generatie eroic; s-a regdsit gi

figura mai putin cunoscute a unui episcop greco-catolic.

Episcopul se numea Vasile Aftenie ti se niscuse la 14 iulie 1899 in Lodroman,

comuna Valea Lung5, astiziin judelul Alba. A fost al treilea niscut din cei cinci copii ai

unei familii de lirani rom6ni gi singurul dintre frali trimis la Fcoli inalte. El va urma

clasele primare la tcoala parohiei din satul natal, apoi va primi o burse din partea

Mitropoliei de la Bla.i, frecventand cursurile cimnaziului superior greco-catolic ,,5f4 ntu I

Vasile cel Mare". Tinerelea iiva fi marcata de Primul R5zboi Mondial, la care va parti-

cipa ca soldat al Monarhiei austro-ungare, pe fronturile din Galitia Si ltalia. Din aceaste

cauz6 va termina liceul la ,,fdrd frecven!6", in timpul permisiilor militare, iar examenul

de bacalaureat il va susline intr-o sesiune particularS, in primivara anului 1918.

lnspirat de modelul preolesc pe care 9coala Ardeleandl l-a consacrat prin slujirea ?n

favoarea natiei, Vasile Aftenie va decide, in toamna anului 1919, si intre tn seminarul

t Curent iluminist, dar de matrice cregtind, n5scut sub auspiciile Blajului greco-catolic, din care au fdcut
parte Si Gheorghe tincai, Petru Maior, Samuil lMicu, toti preoli greco-catolici.
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de la Blaj. Va fi trimis de indati la Roma, ca bursier la Colegiul Grec, siva urma cursurile

Ateneului Pontifical De Propogondd Fide. Aici, gase ani mai tarziu, va obline titlul de

doctor in teologie, in acela;i loc unde primii bursieri romSni din secolul al XVlll-lea au

descoperit rdddcinile limbii pe care o vorbeau. La fel ca predecesorii sdi, Vasile Aftenie

se va intoarce in patrie, duc6nd cu sine, alSturi de diplomele sale, referinte excelente:

,,cu adev;rat evlavios, congtient de mdrelia preotului gi a misiunii sale, serios, cu un

caracter echilibrat, respectuos fat; de autorit5tri, muncitor".

Sfinlit preot, la 1 ianuarie 1926 in catedrala din Blaj, de mitropolitul Vasile Suciu

(1873-1935), unul dintre valorogii urmati ai episcopului lnocenliu Mjcu-Klein, Vasile

Aftenie va deveni profesor 5i prefect de studii in Seminaru I teologic. in 1934 va fi numit

protopop la Bucuregti ti paroh al unei comunitdli greco-catolice rdspendite in tot
oragul, insb numai cu un singur licag de cult, pe Strada PolonS. El va face primii pati

in organizarea structurii pastorale greco-catolice din teritoriul Vechiului Regat.

Credinciosii - originari din Ardeal gi lntr-un numdr in continud creStere, majoritatea

funclionari, mici meseriaSi sau muncitori care, dup; Primul Rdzboi Mondial, dutau un

salariu mai bun in capitala RomAniei intregite - erau expuFi pierderii reperelor credintei

prin dezrdddcinare. Vasile Aftenie se va regdsi rapid in noua postur; 5i se va ldsa

condus de experienla omului crescut la !ar5, fic6nd uz de simtrul realitelii imediate.

Considerandu-se ,,cdsitorit sufletette cu Biserica", va reusi sd vadi realizarea mai

multor proiecte, printre care s-a num;rat giinceputul construirii unui al doilea lScas de

cult la Bucuregti, pe strada Acvila col! cu Strada Sirenelor.

in 1938 este numit consilier episcopal, iar'in anul urmdtot rector al Academiei

Teologice din Blaj. Aiciil va g5si numirea sa ca episcop auxiliar al mitropolitului ti vicar

general pentru BucureSti si teritoriul Vechiului Regat. Numirea lui Vasile Aftenie a fost

o premiere in istoria Bisericii Greco-Catolice, care avea in sfartit un episcop permanent

in capitala Romaniei. Sfintit episcop in sErb5toarea iniltirii Domnului, la 6 iunie 1940,

va celebra Sfanta Liturghie in mijlocul credinciogilor bucuregteni doui siptdm6ni mai

terziu gi se va instala intr-o resedint; pe strada Batitte, la numerul 39.

La sfartitulverii aceluiatian, o parte djn teritoriulTransilvanieiva fi cedatd Ungariei,

ca urmare a Arbitrajului de la Viena. Sudul !;rii 9i Capitala vor primi valuri de rom6ni

pribegi, in favoarea cirora Vasile Aftenie nu va pregeta se se dedice. Va profita de orice

intalnire cu credinc:o9ii pentru a-i ajuta s; nu-si piard; cump;tul, duc6nd tuturor
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m6ng6ierea credinlei ti in anii grei ai rdzboiului care au urmat. Rapoartele sale citre

Blaj p;strate in arhive vorbesc despre bucuriile gi greutdlile acelor vremuri. in memo-

ria colectivi a rdmas felul episcopului de a-i cAuta pe oameni prin simplitate, franchele

5ivoie buni, care i au atras stima generali.

Dupd instalarea guvernului Petru Groza, in 1945, va incepe ascensiunea comunis-

mului in RomAnia t' realizarea strategiei staliniste de distrugere a libert5lilor. Vor fi ani

grei, de lipsuri gi multe gicane, pe care episcopul Aftenie ii va triiin continua re aproape

de credinciotii s;i, vizitand inchisorile pline, incuraj6ndu-i 9i asigu16ndu-i pe toti de

suslinerea Bisericii. Dup; alungarea regelui Mihai l, episcopulva simli direct rigorile

ti ostilitatea regimului fali de Biserica sa, Este urmSrit aproape in permanenlS, iar pe

1 februarie 1948 este evacuat din regedinli, in septembrie 1948, statul comunist ii va

demite abuziv din funclie pe patru dintre episcopii greco-catolici. Se spera astfel ca, prin

menlinerea in funclie doar a lui Vasile Aftenie 5i a lui luliu Hossu, presiunile asupra

lor si aibd efectu I p;risirii credintei catolice. in 11" octombrie 1948, episcopul Aftenie

se va intalni ultima oarE cu ministrul cultelor, Stanciu Stoian. Ministrul comunistilva

concedia, spundndu-iin mod peremptoriu: ,,V; rog, in interesul Preasfinliei Voastre,

sd faceli cet mai degrabi trecerea la Biserica ortodox;."

Evaluandu-ti adversarii, regimul sovietic Fi !;rile sale satelite considerau Biserica

catolicd un instrument al ,,imperialismului american". in Rom6nia devenit; comunistS,

prezenla Bisericii Romane Unite cu Roma, cu aceleagi forme rituale ca acelea ale

Bisericii ortodoxe, devenea incomode. Degi slujise firi rezerve cauza demnit;]ii

rom6negti in Ardeal, Biserica Greco-Catolici a fost lichidati fdri scrupule printr-un

decret-lege in 1948, tocmai in ziua in care RomSnia sdrbitorea treizeci de ani de la

unirea Transilvaniei cu Tara. Regimul voia controlul exclusiv al conttiintelor, iar strata-

gema pentru a lichida Biserica Unit; a fost organizarea unei campanii de semn;turi

printre credincio5ii acesteia in favoarea ,,revenirii" la ortodoxie ti pentru preluarea

tuturor bisericilor greco-catolice.

intr-o etapd initrial6 a scenariului ,,unific5rii", episcopul Aftenie va reusi si ajungi la cei

36 de preoli greco-catolici timorali, adusi de regim la Bucuresti pentru festivitatea
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,,revenirii" lor in Biserica ortodoxe. ,,Unii dintre ei" - iti amintea episcopul -,,au
inceput si pl6ngd 5i s;-mi povesteasc; toate vexatiile la care au fost supugi: ademeniri,

ameninl6ri, perchezilii, detineri etc.; totul a fost incercat de emisarii Guvernului

pentru a-9i ajunge scopul." Documentele descoperite in ultimii ani relateazd drama

acelei agresiuni morale petrecute sub presiunea securit5lii. Parodia unificdrii Bisericii

Unite cu Roma cu Biserica Ortodoxd s-a petrecut, prin urmare, sub auspiciile puterii

ateiste, devenitd peste noapte teolog de ocazie pentru a-9i atinge scopurile 9i a-i diviza

5i mai mult pe romani.

strategia minimalizdrii diferenlelor dintre confesiuni a fostfolositd pentru a scuza sl;bi-

ciunea omeneascd ;i a justifica trecerile la alt; Biserici. Credinla nu este ins5 o obsesie

intelectuala, nu este un capriciu de congtiinld, la fel cum nu este nicisimpla identitate cul-

tural6 a na5teriiintr-un loc anume, Nu numai c; nu s-a rezolvat profunda crid de congilin!5

a semnatarilor timorati ai ,,reunificdrii" cu Ortodoxia, dar s-au pus bazele unui control

al regimului asupra vielii multor oameni complexali sub povara vinov5liei. Sub pretex-

tul unei simple schimbiri de jurisdiclie in ,,reunificarea" cu Ortodoxia, multe suflete

s-au expus in timp pierderii simlului interior 5i liber consimlit al credinlei, limit6ndu-se

la o apartenen!5 formalS (tradi!ionalS!) care, peste ani, ia sAr;cit sufletegte 9i moral.

Pe fundalul acestel tragedii, in noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, episcopul

Aftenie va fi ridicat din locuinla sa din Bucure9ti, impreuni cu parohul Tit Liviu

Chinezu. Condus in arestul Ministerului de lnterne, alSturi de ceilalli episcopi, va fi

inchis apoiin lagdrele de la Dragoslavele gi de la cdldiruiani. Pe 25 mai 1949 va fi

readus la Ministerul de lnterne, unde se vor face asupra lui presiuni, in speranla de a-l

determina se treacd la Biserica Ortodoxi. Neput6nd sd-linfr6ng5, pentru al obliga st

cedeze, Securitatea a incercat sd-l implice pe episcop intr-un complot imaginar montat

impotriva Statului. Arhivele fostei Securit;li consemneazd anchetele la care va fi

supus Vasile Aftenie, pan; in prim6vara anului urm;tor. in dosarul siu de ancheti

este amintit faptul cd, in 25 martie 1950, sufert un accident vascular cerebral care il

va lisa pe jumitate paralizat. Nemaifiind apt pentru anchetiri, este transferat la

spitalul penitenciarului V;ciregti. Aici episcopul va deceda in noaptea de 9 spre 10
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mai 1950, iar a doua zi va fi inmormentat clandestin in cimitirul Bellu catolic din

Bucuresti, in 12 mai 2O1O, cend autoritatea Bisericii a dispus deshumarea oseminte-

lor lui, s-a constatat c; Vasile Aftenie fusese inmormantat cu o hain; care avea gulerul

preolesc alb, de celuloid, ceea ce confirmd faptul c; murise in vegmintele proprii, deci'in

perioada anchet;rii.

DeFi tdinuirea morlii unui ,,du5man al poporului" fdcea parte din strategia repre-

siunii, vestea decesului episcopului a parvenit lumli din afar;. Mulli ani, pe crucea

mormentului au fost scrise doar inilialele numelui siu ,,AV". Cu sau fEri voia regimului

comunist, acel loc din cimitjr a devenit de atunci un loc de pelerinaj pentru creitini de

toate confesiunile. lntroducerea procedurii in vederea beatificerii primului episcop

greco-catolic decedat sub teroare a fost un gest firesc, dupA 1990. Numele sAu este

asociat celorlalli gase episcopi romeni unili cu Roma, care au murit in faimA de martiri

sub regimul comunist. Beatificarea lor a fost celebrat; in cadrul Sfintei Liturghii ponti-

ficate de Papa Francisc la Blaj, in 2 iunie 2019.

in general, oamenii din tragicul secol XX care s-au pretat la acte de,,eroism" in

favoarea unui ideal de libertate 9i-au pistrat intact5 demnitatea. Cei mai mulli dintre

ei si-au trSit viata in mod plenar, fiindcd au fost credinciogi, Acest lucru inseamnA c;,

in suferinlS, omul credincios face, in primul 16nd, o alegere interioari 9i congtient5 in

favoarea increderiiin Dumnezeu. Un astfel de om poate se rdman; liber la inchisoare

sau in ceasurile de cazn;. lstoricii regimului comunist au putut constata c; oamenii cu

credinle in Dumnezeu erau congtienli c; ceea ce le-a permis sA infrunte ororile Riului

a fost'increderea lor in jertfa lui Hristos.

Vasile Aftenie a lSsat totul deoparte pentru o raliune cu mult mai inaltd decat

siguranla personali. Astfel, in locurile unde au domnit frica, ura 9i disperarea, el 9i-a

men!inut speran!a, f;rd sd-i fie rdpitd demnitatea. Mai mult, dupd timpulintunericului,

dimpreund cu allii, i-a fost sortit s; devini un exemplu viu pentru desteptarea libertetii

si regtsirea demnit;!ii.

MIHAI FRATILA



CRONOLOGIA

EPISCOPULUI VASILE AFTENIE

1899, iulie 14

Se nagte in satul Lodroman, comuna Valea Larg5, azijudelul Alba (pe atunci in tmperiul

Austro-Ungar), fiu al lui Petru Aftenie 9i al Agafiei, niscuti Lita, !drani agricultori. Este

al doilea ndscut din cei cinci copii ai familiei.

1899, iulie 16

Botezul 5i Mirulin biserica greco-catolici din Lodroman

1907-1909

Scoala parohiei din Lodroman

1909-1911

$coala primari de stat din Blaj

1911-1918

Urmeazd cursurile la Gimnaziul Superior greco-catolic ,,Sfantu I Vasile cel Mare" din Blaj

1917-I91a

Mobilizat pe front (Galilia Fi ltalia de nord), in timpul Primului R;zboi Mondial

1918, aprilie 29

Promoveazi bacalaureatulin timpul unei permisii de pe front

16



1919, noiembrie L9

Trimis la Roma de Mitropolitul Vasile Suciu, devine student intern al Colegiului

Pontifi cal Grec,,Sfi ntDl Atanasie"

1925, iunie 22

Obtine doctoratulin teologie la Colegiul Pontifical Urbanian ,,De propaganda Fide,,

1925, septembrie 5

Este numit notar al Curiei arhiepiscopale din Blaj

1926, ianuarie L

Este hirotonit preot la Blaj de Mitropolitul Vasile Suciu

1926, vara

Administrator parohial la Gi15u1a5

L926-L929

Predi religia in gcolile normale de fete 9i bdietidin Blaj

1926, decembrie 18

Promovat profesor titular al Academiei Teologice din Blai 9i prefect de studii in
Seminarul teologic

1929, noiembrie 30

Numit asesor la Tribunalul matrimonial de a doua instanle din Blaj

1930, aprilie L6

Decorat de regele Mihai I al Romeniei cu Steaua Romanieiin grad de cavaler

L932

Numit asesor permanent la Tribunalul matrimonial de a doua instan!6 din Blaj

!934, iulie t4
Numit paroh gi protopop de Bucuresti

17



TAnir preot

1937, decembrie 21

Ales canonic al capitulului mitropolitan din Blaj

1938, februarie 5

Numit pregedinte al Uniunii misionare populare

1939, martie 3

Numit presedinte al Uniunii misionare a clerului

1939, martie 7

Numit pregedinte al Tribunalului matrimonial de a doua instanli din Blaj

1939, octombrie 3

Numit rector al AcademieiTeologice din Blaj (functie ce include conducerea seminarului

arhiepiscopal)

Canonic al Blaiulrri Episcop ia Bucureqti

ril



1940, aprilie 12

Pius al Xll-lea il numegte episcop auxiliar de Alba lulia si Fdgeras, cu titlul de Ulpiana

1940, iunie 6

Consacrat episcop la Blaj de Mitropolitul Alexandru Nicolescu

1940, iunie 16

Numit vicar general pentru Bucureiti 9i Vechiul Regat (Moldova gi Tara Romaneasce)

1940, iunie 23

Celebreazd la Bucuregti Sf6nta Liturghie de instalare ca vicar general pentru Capital;

1941, iunie 6

Numit Administrator Apostolic al Arhiepiscopiei de Alba tulia 9i FSgdras dupi decesul

Mitropolitului Nicolescu

1941, iulie 19

Cedeazi responsabilitatea de Administrator Apostolic in favoarea decanului de verste

al episcopiloi episcopul Frentiu de Oradea

194L, septembrie 5

Reconfirmat vicar general al Bucuregtiului Si al Vechiului Regat

1942, septembrie-octombrie

Face vizita pastorald in comunitilile parohiale din Tara Romaneascd

1942, noiembrie 30 - decembrie 16

Face vizita pastoralS in nordul Moldovei

1943, martie

Reia vizitele pastorale in sudul Romaniei

1946, octombrie 22

lncepe o viziti de trei sdptemeni in parohiile din Tinutul Secuiesc, unde romanii
greco-catolici au suferit mult sub regimul horthyst
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